
  

              
              

Kallelse 
Ledamöter 
Ersättare för kännedom 

Socialnämnden 

Tid 

Plats 

Ledamöter 

Övriga deltagare 

2019-04-24 kl. 08:30-17:00 

Lokal: Samvaron, Öjebyn 

Sven-Gösta Pettersson (S), ordförande 
Nina Lindström (V), vice ordförande 
Maria Truedsson (S) 
Cristian Bergvall (S) 
Mariann Lindberg (S) 
Hilda Larsson (S), ersätter Urban Vikström (S) 
Maria Fäldt (V) 
Emeli Lundström (MP) 
Kristin Jonsson (L), ersätter Ellinor Sandlund (M) 
Britta Lysholm (C) 
Anton Nilsson (C) 
Eva Söderström (KD) 
Siv Forslund (SJV) 

Benny Söderberg (V), adjungerad 
Tommy Bjernhagen (SJV), adjungerad 
Fredrik Sjömark, socialchef 
Eva-Lena Lundberg, nämndsekreterare 
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Kallelse 

1. Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr 19SN20 

Förslag på justerare: Hilda Larsson 
Förslag på tid och plats för justering: fredag 3 maj, kl 14:00, socialtjänsten 
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2. Inlottade ärenden 
Diarienr 19SN21 
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Kallelse 

3. Informationssäkerhetsberättelse 2018 
Diarienr 19SN80 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna säkerhetsberättelsen för 2018. 

Ärendebeskrivning
Enligt dokumentet för ”Ansvar för informationssäkerhetsarbete” ska denna säkerhetsberättelse 
upprättas och i ett antal punkter redovisas det arbete som skett runt informationssäkerhet inom 
Socialtjänsten under året. 

Beslutsunderlag 
 Informationssäkerhetsberättelse 2018 
 Säkerhetsberättelse Socialtjänsten 2018 

(4 av 30)



       
         

 

  
           

        

              
         

           
            

          
            

              
              

             
                

 
         
                
      
        
     
 
  
     

         
          

           
       

               
               

           

  
     

Kallelse 

4. Socialnämndens yttrande till IVO gällande tillsyn av 
handläggning som rör barn och unga och det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
Diarienr 18SN478 

Förslag till beslut
Socialnämnden har inte några synpunkter på upprättat inspektionsprotokoll. Yttrande till IVO 
ges in enligt begäran gällande vidtagna och planerade åtgärder. 

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har enligt 13 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, tillsyn över kommunernas socialtjänst. Inspektionen (Dnr 8.5-39276/2018-10) som 
genomfördes 29 januari till 1 februari 2019 omfattade granskning av socialnämndens 
handläggning av ärenden som rör barn och unga, det systematiska kvalitetsarbetet samt 
uppföljning av tidigare tillsynsärenden och Lex Sarah anmälningar. Socialnämnden ges 
möjlighet att yttra sig avseende upprättat inspektionsprotokoll samt begär IVO yttrande över 
vilka åtgärder som vidtagits eller planerar att vidta för att förbättra nämndens ledning och 
styrning av verksamheten, Stöd till barn och familj. Av yttrande bör framgå hur nämnden ska; 
1. Säkerställa att brister uppmärksammas, åtgärdas och följs upp så att anmälningar och 
utredningar som rör barn och unga bedrivs med god kvalité och i enlighet med gällande lagar 
och föreskrifter. 
2. Tydliggöra, bryta ner och implementera socialnämndens mål på verksamhetsnivå. 
3. Följa upp och säkerställa att processer och rutiner följs samt tydliggöra vem som har ansvaret 
att identifiera krav och mål i lagstiftning. 
4. Förbättra samverkan och tillit mellan ledning och verksamheten. 
5. Förbättra det systematiska kvalitetsarbetet gällande: 
a) riskanalyser 
b) egenkontroll samt 
c) hantering av avvikelser och klagomål. 

Socialnämnden har inte några synpunkter på upprättat inspektionsprotokoll till IVO. 
Underlaget konkretiserar områden som socialnämnden behöver förbättra för att säkerställa 
rättssäkerhet, kvalité och arbetsmiljö. Områdena är under ett utvecklings- och förbättringsarbete 
men utfallet av det hittills är inte tillräckligt. 

Yttrandet på de fem punkterna skrivs i mer sammanställd form då delarna hänger ihop. Utöver 
fokus på inringad verksamhet Stöd till barn och familj så är svaren ur ett övergripande 
perspektiv eftersom det är grunden för ledning och styrning av nämnd verksamhet. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande till IVO 
 Yttrande till IVO Dnr 8.5-39276 2018-10 

(5 av 30)
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5. Permanenta återinförande av Fältassistenter 
Diarienr 19SN86 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar om att permanenta uppdraget 
Fältassistenter om två tjänster. 

Ärendebeskrivning
Under våren 2018 beslutade BUN om att avbryta samarbetet med socialnämnden i 
verksamheten Våga Vilja. Våga Vilja har under åren varit en öppenvårdsverksamhet riktad till 
ungdomar med psykosocial problematik i åldrarna 13-20, socialtjänst och skola har sedan 
starten delat ansvaret för innehåll i verksamheten. 
Då skolinspektionen påpekat att integrerad skola i den typen av verksamhet kräver behörig 
lärare i minst åtta skolämnen har inte BUN längre de förutsättningar som det kräver för att 
fortsätta samarbetet. Detta har gjort att socialtjänsten gjort översyn av verksamheten och dess 
uppdrag. 
Samverkanspartners, såsom polis, skola, föreningslivet, frivilligorganisationer och regionen 
samt socialtjänstens egen organisation visar på ett uttryckligt behov av att det uppsökande 
arbetet intensifieras där information, utbildning och tidiga insatser har stor förebyggande effekt 
för målgruppen ungdomar. Därav idén om att återinföra fältassistenter i Piteå kommuns 
socialtjänst. 
Fältarbetet har sedan starten i september 2018 fallit väl ut i det syfte som uppdraget kräver och 
avdelningen Stöd och omsorg avser att permanenta uppdragen för att på sikt utöka samarbetet 
med framförallt polis och skola. 

Beslutsunderlag 
 Permanenta återinförande av Fältassistenter 

(6 av 30)



    
 

  
      

            

      
             
             
                 

    
                 

    

            
          

   

         
        

        
          

              

           
            

    

    

Kallelse 

6. Jour och beredskap riskhelger 2019 
Diarienr 19SN81 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta följande: 
Beredskap Valborgsmässoafton 17:00 – 10:00 dagen efter, två tjänstemän har beredskap i 
hemmet. 

Aktiv tjänst Piteå dansar och ler 2019 
Ons 24/7 – 16:00 – 01:00, två tjänstemän och två politiker i aktiv tjänst. 
Tors 25/7 – 16:00 - 01:00, två tjänstemän och två politiker i aktiv tjänst. 
Fre. 26/7 – 16:00 – 03:00, två tjänstemän och två politiker i aktiv tjänst, samt beredskap i 
hemmet till 10:00 dagen efter. 
Lör. 28/7 – 16:00 – 03:00, två tjänstemän och två politiker i aktiv tjänst, samt beredskap i 
hemmet till 10:00 dagen efter. 

Ärendebeskrivning
Förutom socialförvaltningens personal i aktiv tjänst kommer tillsyn att ske av andra 
myndighetsutövare av serveringstillstånd och ordning på serveringsställen under PDOL samt 
andra tillfällen under sommaren. 

Tidigare år har socialförvaltningen haft tjänstemän i beredskap följande helger: 
Valborgsmässoafton 17:00 – 10:00 dagen efter, beredskap i hemmet. 
Skolavslutningen 17:00 – 10:00 dagen efter, beredskap i hemmet. 
Midsommarafton och midsommardagen 19:00 – 10:00 dagarna efter, beredskap i hemmet. 
Socialförvaltningen har också haft tjänstemän och politiker i tjänst under Piteå dansar och ler 
(PDOL). 

From i 2019-06-01 år kommer socialförvaltningen att ha en tjänstemannaberedskap samtliga 
dagar efter kontorstid vilket gör att detta förslag endast omfattar beredskap valborgsmässoafton 
och aktiv tjänst under PDOL. 

Beslutsunderlag 
 Jour och beredskap riskhelger 2019 

(7 av 30)
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7. Utredning av kombitjänster 
Diarienr 18SN363 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att tills vidare avvaktar 
införandet av kombitjänster. 

Ärendebeskrivning
Under verksamhetsåret 2018 bad avdelningschef Tomas Backeström om att få uppdraget att 
utreda återinförandet av kombitjänster inom avdelningen Stöd och omsorg. Därefter har arbete 
med strategisk schemaplanering påbörjats. Processledaren har utrett och gjort översyn på 
återinförande av kombitjänster, se bilaga, detta parallellt med uppdraget om strategisk 
schemaläggning inom socialtjänstens verksamheter. Utifrån att det sistnämnda är en mer 
omfattande process och som skulle gynna ekonomi, verksamhet i större utsträckning än 
kombitjänster så önskar avdelningen Stöd och omsorg avvakta med införandet av kombitjänster 
till dess att utvärdering av strategisk schemaläggning är gjord. 

Beslutsunderlag 
 Utredning av kombitjänsten 
 Rapport kombitjänster 

(8 av 30)
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8. Begäran om att lyfta 6 mkr för ombyggnation av Onyxen från 
Kommunstyrelsens centrala pott 
Diarienr 19SN85 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar begäran om att lyfta 6,0 mkr från 
kommunstyrelsens centrala pott för ombyggnation av Onyxen 

Ärendebeskrivning 
Verksamheten Psykosocialt stöd till vuxna har som uppdrag att verkställa 9 § 9 LSS, lagen om 
stöd till vissa funktionshindrade. Detta inkluderar bostad med särskild service eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna. LSS reglerar inte i detalj hur boendet för vuxna skall vara 
organiserat, detta kan vara utformat såsom, gruppbostad, servicebostad, och- eller annan särskilt 
anpassad bostad. 
Bostad enligt LSS är en ovillkorlig rätt för de som omfattas av lagen, tillhör lagens personkrets 
eller om de har behov av sådan insats och o behovet inte tillgodoses på annat sätt. 
Verksamhetsområdet ser nu möjligheter att anpassa den tidigare dagliga verksamheten Onyxens 
lokaler till gruppbostad enligt LSS. Detta för att klara den lagstadgade verkställighet som råder 
samt att den centralt placerade lokalen kan få andra vinster för den typen av verksamhet. 

Allmänna råd 
För att undvika en institutionell miljö bör en bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte vara belägen i nära 
anslutning till 
- en annan sådan bostad, eller 
- andra bostäder som inte är ordinära såsom t.ex. korttidshem eller särskilda boendeformer 
för äldre. 
Som regel bör inte heller en bostad med särskild service för vuxna samlokaliseras med lokaler 
för daglig verksamhet. En utgångspunkt när det gäller lokalisering bör vara att en bostad med 
särskild service bör finnas i en miljö som ger förutsättningar för den enskilde att delta aktivt i 
samhällslivet. Av förarbetena till LSS framgår att gruppbostäder bör vara förlagda till vanliga 
bostadsområden och att de bör utformas och lokaliseras så att de inte får en institutionell prägel. 
Som framgår av regelverket bör således bostäder med särskild service inte vara belägna i nära 
anslutning till varandra. 

Vad ser vi som risker med att bygga ett boende på denna plats? 
Den risk som finns genom att bygga en gruppbostad i närheten av annan gruppbostad är att 
området kan bli stigmatiserat som ett LSS-område. 

Vad ser vi för fördelar/möjligheter? 
Enligt socialstyrelsens mening bör gruppen i en gruppbostad vara liten. Samtliga personer skall 
tillförsäkras goda levnadsvillkor. Gruppens sammansättning har dessutom stor betydelse för att 
skapa förutsättningar för en betydelsefull gemenskap för de boende. Ett positivt samspel med 
andra är nödvändigt för ett gott liv i en gruppbostad. För att stärka och utveckla samspelet i 
gruppbostaden krävs att gruppen inte är för stor. Då Piteå är en liten ort kan det vara svårt att 
skapa en sammansättning av de boende som ger förutsättning för gemenskap enligt ovan. 

Samlad bedömning 

(9 av 30)
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- att det kan vara positivt att ha grannar (annan gruppbostad) som man kan umgås med och göra 
fritidsaktiviteter tillsammans med. 
- att det kan vara positivt att ha nära till kompisens lägenhet för att umgås och ta en fika. 
- att det kan vara positivt att ta sällskap till daglig verksamhet. 
- att det kan vara positivt att ha nära till samhällslivet samt de kulturella och fritidsaktiviteter 
som erbjuds. 
- att det kan vara positivt genom att få olika samordningsvinster i olika sammanhang. 
- att eftersom föreslagen fastighet ligger integrerad med ett stort villaområde samt även granne 
med ett skolområde minskas risken för institutionell prägel. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om att lyfta 6 mkr förombyggnation av Onyxen från Kommunstyrelsens centrala 

pott 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

(10 av 30)
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9. Förslag på justerad organisation 
Diarienr 19SN88 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta om justerad organisation för 
förvaltningsledningen för att kunna påbörja förändringsresan. 

Ärendebeskrivning
Socialtjänsten styrs av vad som anges i socialtjänstlagen och handlar om att ge stöd till 
människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 
samhällslivet. Uppdraget är ansvarsfullt och komplext och handlar om att möta och arbeta med 
alla åldrar, grupper och karaktärer av människor med varierande hälsa och mående. 
Utmaningarna är många men så även möjligheterna. Gemensamt för de två är att hur väl vi 
lyckas med att hantera dem och möta framtiden på ett klokt sätt kommer att ha stor betydelse ur 
många olika perspektiv, framförallt vilken kvalité vi kan erbjuda våra omsorgstagare. Vi vet 
inte heller fullt ut vad som väntar oss runt hörnet. En av våra mest aktuella framtidsfrågor är 
därmed olika vägval om ”förändring” och hur vår socialtjänst ska, tillsammans med brukare, 
medarbetare, politik och olika samverkans parter i vårt samhälle, möta den framtiden. Det 
kommer att behövas kombinationer av olika åtgärder och steg för att förändra en socialtjänst, en 
förändring som kommer att pågå under lång tid framöver. En anpassad organisation, processkap 
och ledningsstruktur för att möta den framtiden är ett steg i den förändringen. 

En anpassad organisation enligt bifogad organisationsskiss föreslås träda ikraft från 1 januari 
2020. 

1) Fyra chefsled blir tre (en plattare organisation) 
2) Införande av EN ”ingång” till socialtjänsten med omsorgschef nära kärnverksamheten med 
ett övergripande operativt beslutsmandat över organisation- och verksamhetsområdesgränser 
3) En organisatorisk sammanhållen administrativ stödenhet med tydlig fysisk placering till den 
kärnverksamhet den har att stödja (anpassade kompetens- och stödteam i varje avdelning) 

Beslutsunderlag 
 Förslag på justerad organisation 
 Organisation Soc 2020 
 ARBETSMATERIEL-UTKAST-Rapport-Risk-konsekvensanalys-

Organisationsförändringar-Socialtjänsten-Piteå-kommun-HRM-20190403 
 Risk- och konsekvensanalys 
 Minnesanteckningar-risk- och konsekvensanalys 
 Bakgrundsbilder-Workshop-Risk-konsekvensanalys 
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10. Avtal för sjukskötersketjänster 
Diarienr 19SN96 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna avtalet. 

Ärendebeskrivning
Ett avtal om köp av sjukskötersketjänster från bemanningsföretag som inte är med i det avtal 
som redan finns för Piteå kommun. Avtalet behövs då de företag som vi redan har avtal med 
inte kan leverera de sjuksköterskor vi behöver. 

Beslutsunderlag 
 Avtal sjukskötersketjänster 
 Avtal ssk Berggården 
 Sjukskötersketjänster Prisbilaga 

(12 av 30)
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11. Ärendeflödet inom Stöd och omsorg 2019 
Diarienr 19SN46 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att ge förvaltningschef i uppdrag 
att se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg. 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att rapporteringen av 
ärendeflödet inom Stöd och omsorg görs vid tre tillfällen per år, i april, september och 
december. 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna upprättad redovisning av 
ärendeflödet och att det läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
I november 2010 fattades beslut om att ärendeflödet ska redovisas löpande på socialnämndens 
sammanträden. Redovisningen sker både på socialnämnden och på det arbetsutskott som 
bereder till nämnd. 

Beslutsunderlag 
 Ärendeflödet inom Stöd och omsorg 2019 

(13 av 30)
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12. Kvartalsrapport missbruksvård jan-mars 2019 
Diarienr 19SN59 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna kvartalsrapport gällande 
missbruksvården för 1:a kvartalet 2019 

Ärendebeskrivning
Färre besök på mottagningen jämfört med sista kvartalet 2018. 380 vårddygn färre på 
behandlingshem första kvartalet 2019 jämfört med fjärde kvartalet 2018. Tre personer har under 
perioden fått/får vård med stöd av LVM. 

Utifrån att delegationsordningen 2019-01-01 ändrats har arbetet förändrats ffa för 
socialsekreterarna. Social-sekreterare behöver prioritera utredningarna inför beredning och 
socialnämnd, vi har gått från att piteborna kan få beslut om behandlingshem 5 dagar/vecka till 2 
gånger/månad. 

Den längre väntetid från utredningens avslutande till beslut som den ändrade 
delegationsordningen innebär har medfört att några klienter tappat motivation under väntetiden. 
När det gynnande beslutet kommit finns inte motivation och förmåga att genomföra en 
institutionsbehandling. Vi har en oro för att piteborna inte får den hjälp den behöver i rätt tid, 
med personligt lidande och ökade konsekvenserna av beroendet. 

Vård på institution (enl SoL och LVM) har under första kvartalet kostat 3 155 241 kr, 603 949 
kr mindre än fjärde kvartalet 2018. 

Beslutsunderlag 
 Kvartalsrapport missbruksvården jan-mars 2019 
 Kvartalsrapport missbruksvården jan-mars 2019 

(14 av 30)
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13. Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och
hemsjukvård Äldreomsorgen 2019, kvartal 1 
Diarienr 19SN27 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna kvartalsrapport gällande
hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård ÄO kvartal 1 2019 

Ärendebeskrivning 
Statistikrapporten för första kvartalet 2019 visar en minskning av antalet biståndsbedömda 
hemtjänsttimmar samtidigt som antalet hälso- och sjukvårdstimmar som hemsjukvården köper 
av hemtjänsten för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ökar jämfört med fjärde kvartalet 
2018. Andelen omsorgstagare med biståndsbedömda hemtjänstinsatser och patienter inom 
hemsjukvården fortsätter öka. 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar 
Kvartal 1 2018 784,67 timmar/dag 685 omsorgstagare/månad 
Kvartal 2 2018 782,67 timmar/dag 678 omsorgstagare/månad 
Kvartal 3 2018 787,00 timmar/dag 679 omsorgstagare/månad 
Kvartal 4 2018 804,33 timmar/dag 685 omsorgstagare/månad 

Kvartal 1 2019 791,00 timmar/dag 689 omsorgstagare/månad 

En djupare analys av biståndsbedömda hemtjänsttimmar visar att genomsnittstiden per 
omsorgstagare minskat något jämfört med föregående kvartal. Grundbesluten ligger på ca 699 
timmar per dag vilket är under budgetramen på 725 timmar per dag. Till det tillkommer tid då 
omsorgstagaren har behov av stöd från två personal (dubbelbemanning) för att t.ex. för hjälp 
vid förflyttningar. Den totala tiden för dubbelbemanning har minskat något från föregående 
kvartal vilket bedöms bero på att antalet omsorgstagare med dubbelbemanning minskat till 
antal. 

Hälso- och sjukvårdtimmar 
Kvartal 1 2018 22,33 timmar/dag 63 patienter/månad 
Kvartal 2 2018 24,00 timmar/dag 67 patienter/månad 
Kvartal 3 2018 26,33 timmar/dag 67 patienter/månad 
Kvartal 4 2018 25,33 timmar/dag 66 patienter/månad 

Kvartal 1 2019 27,33 timmar/dag 70 patienter/månad 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan fortsätta 
bo kvar hemma trots omfattande och komplexa behov. För ett antal medborgare som har beslut 
om särskild boendeform har det inte alltid funnits plats att tillgå när behov uppstått. Behoven 
tillgodoses då genom hemtjänsten och hemsjukvårdens insatser under tiden de väntar på att få 
flytta till särskild boendeform. Situationen kan i vissa fall medföra att ett ökat ansvar faller på 
anhöriga vilket i sin tur kan leda till ett ökat behov av avlösning i hemmet eller på 
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Kallelse 

avlösningsenheten. Avlösning i hemmet genererar ytterligare hemtjänsttimmar. 

Verksamhet 
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan fortsätta 
bo kvar i hemmet trots omfattande och komplexa behov. Behov som tillgodoses genom 
hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser genererar så väl hemtjänsttimmar som hälso- och 
sjukvårdstimmar. 

En snabbare utskrivningsprocess från slutenvården till hemmet gör att medborgarna ofta har 
mer omfattande behov som skall tillgodoses av hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser. 
Utskrivningslagen medför för socialtjänstens verksamheter behöver ha en hög flexibilitet, 
kunna göra snabba omställningar och ha en beredskap för att kunna ta emot omsorgstagare årets 
alla dagar. Om socialtjänsten inte kan ta emot en omsorgstagare inom den lagstadgade 
tidsfristen på tre dygn kan betalningsansvar utgå. Betalningsansvar för 2019 ligger på 7800 kr 
per dygn. 

Under första kvartalet 2019 har antalet ansökningar om plats i särskild boendeform fortsatt 
ligga på en hög nivå. Den 9 april 2019 fanns det 40 ej verkställda beslut, varav fem 
omsorgstagare erbjudits permanent plats men ännu inte flyttat in. Ytterligare sex lägenheter 
kommer vara redo för inflyttning inom de närmaste veckorna. 

Behovet av permanenta platser i särskild boendeform eller tillfälliga boendeplatser på Villa 
utkiken har under första kvartalet varit högre än tillgången på platser. Det har medfört att 
omsorgstagare som inte kunnat återgå till hemmet efter en bedömningsperiod på Trädgårdens 
äldrecentra och har därför blivit kvar i väntan på att kunna beredas plats i särskild boendeform 
eller på Villa utkiken. 

Budget 
Budgetering på ca 725 hemtjänsttimmar per dag har överstigits under första kvartalet 2019 och 
följer trenden för år 2018. 

Beslutsunderlag 
 Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård Äldreomsorgen 

2019, kvartal 1 
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14. Kvartalsrapport gällande hemtjänsttimmar SO - Kvartal 1 
2019 
Diarienr 19SN60 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna kvartalsrapport gällande 
hemtjänsttimmar SO kvartal 1 2019. 

Ärendebeskrivning 
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska kvartalsvis redovisa 
ärendesituationen i hemtjänsten. Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas 
behov. I januari 2018 utfördes 312 tim/vecka, juni 2018 456 tim/vecka, september 2018 405 
tim/vecka, i januari 2019 334 tim/vecka och för mars månad 2019 357 tim/vecka. 

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 mars 2019 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 43 timmar per vecka, 
jämfört med föregående månad. Det beror i huvudsak på: En brukare/ärende har blivit väldigt 
mycket sämre i sin funktionsnedsättning och behövt omfattande utökningar. Ansökan om 
personlig assistans är gjord i detta ärende både till kommunen och Försäkringskassan men 
brukaren kommer med stor sannolikhet att få avslag från Försäkringskassan. Dock håller sig 
timmarna inom det som är normalt för området. 

Psykosocialt stöd timmar har ökat marginellt med 5 tim/vecka. 

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 
 Hemtjänst SO - Kvartal 1 2019 
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15. Kvartalsrapport ärendekön för barn och unga kvartal 1 2019 
Diarienr 19SN61 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna kvartalsrapport gällande 
ärendekön för barn och unga kvartal 1 2019. 

Ärendebeskrivning
Den aktuella ärendekön 2019-03-31 är 5 ärenden. Den utredning som väntat längst inleddes 
2019-03-29. 

Personalsituationen 
2018-03-31 arbetar 20 socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Utifrån vissa 
nedsättningar i tid motsvarar det ca 18 årsarbetare. Det inebär en viss överanställning i 
förhållande till budget som är 17 åa. 

Eftersom det de senaste åren genomförts betydligt fler utredningar än tidigare har vi nu många 
aktiva insatser. Det gör att socialsekreterarna behöver lägga mer tid på uppföljning av insatser 
och dokumentation av insatserna. Då inflödet av ärenden hittills i år varit lägre än föregående år 
råder dock balans mellan krav och resurser för berörda socialsekreterare. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
I dagsläget bedöms situationen inte påverka medborgarna då de ärenden som nu inte är 
fördelade inte har legat i kö särskilt lång tid. 

Verksamhet 
För närvarande ses inga negativa effekter för verksamheten då resurserna motsvarar behoven. 

Budget 
På grund av nuvarande övertalighet kommer budget att överskridas. Prognosen för 2019 är ca 
0,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
 Rapport ärendekön för barn och ungdomar kvartal 1 2019 
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16. Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och på 
institution kvartal 1 2019 
Diarienr 19SN62 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna kvartalsrapport gällande 
placering i förstärkt familjehem och på institution kvartal 1 2019. 

Ärendebeskrivning 
2019-03-31 är 29 barn och unga placerade i förstärkt familjehem, HVB/institution eller har 
beslut om boende för barn enligt LSS. Se bilaga. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Totalt 29 barn och unga i Piteå är placerade utanför hemmet i olika placeringsformer. Det beror 
dels på en ökning av unga som missbrukar narkotika, dels på att vi har svårt att rekrytera 
familjehem vilket gör att vi har fått använda oss av privata förstärkta familjehem trots att det 
egentligen inte finns behov av det utifrån barnets behov. De insatser vi kan erbjuda på 
hemmaplan har inte varit tillräckliga då vi inte når de berörda tillräckligt tidigt utan de 
aktualiseras hos socialtjänsten då de redan har ett långt gånget missbruk och är i behov av 
slutenvård, i vissa fall med stöd av LVU. 

3 pojkar bor i boende enligt LSS i andra kommuner. De har tidigare varit placerade enligt SoL 
eller LVU men i senare skede bedömts ha rätt till boende enligt LSS. Socialnämnden har 
beslutat om att starta upp ett eget boende där två av dessa pojkar kan bo vilket bl a kommer att 
förbättra deras möjligheter till kontakt med familj och övrigt nätverk. 

Verksamhet 
För verksamheten innebär beslut om placeringar ökad handläggning och därmed ökad 
arbetsbelastning för både handläggare och chefer jämfört med öppna insatser. Då relativt många 
placeringar är med stöd av LVU pågår det också flera rättsliga processer som tar resurser från 
både handläggare och chefer. För närvarande råder dock balans mellan krav och resurser. 

Vad gäller utveckling av stödinsatser på hemmaplan så finns nu möjlighet att genomföra 
intensiva insatser i hemmet i syfte att i vissa fall kunna undvika tidiga placeringar och 
placeringar under utredningstiden. Insatsen syftar också till att ge ett bättre beslutsunderlag i de 
fall det ändå bedöms nödvändigt med placering utanför hemmet. 

Antalet beslut om insatser utöver placeringar ökar också, sannolikt som en följd av det ökade 
inflödet totalt och det ökade antalet genomförda utredningar. Det gör att arbetsbelastningen på 
behandlarna har ökat och att det i dagsläget är väntetid för att kunna verkställa öppna insatser. 

Ekonomi 
Kostnaderna för placeringar av barn i förstärkt familjehem och på institution överskrider 
budgeten. Underskottet för 2019 beräknas bli ca 11,5 mkr. 

Flera åtgärder är vidtagna och beräknas få genomslag under 2019: 
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Intensivt stöd på hemmaplan. Varje utebliven placering motsvarar ca 3 800 kr/dygn eller 115 
000 kr/månad eller 1 350 000 kr/år. 

Ramavtal för placering på HVB är tecknat genom SKL och träder i kraft januari 2019. 
Beräknad besparing ca 200 000 kr/år. 

Fältverksamhet i syfte att förbättra samverkan med skola och polis samt att tidigt upptäcka 
behov hos ungdomar har påbörjats och fortsätter under 2018. 

Utöver detta kommer arbetet med att utveckla rekrytering av familjehem att fortgå under 2019. 

Beslutsunderlag 
 Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och på institution kvartal 1 2019 
 Placeringar 2019-03-31 
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17. Delgivningar april 
Diarienr 19SN87 

 §58  Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2018 samt frågan om ansvarsfrihet för 
styrelser och nämnder 2018 

 §59  Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2020-2022 samt budget för 2020 
 Riktlinjer inför budget 2020 och verksamhetsplan 2020-2022 
 § 61  Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) 
 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
 §62  Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021 
 Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021 
 §63  Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten 
 Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten 
 §64  Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
 § 86 Val av ledamöter och ersättare Socialnämnden 2019-2022 
 §57  Årsredovisningbokslut samt koncernredovisning för år 2018 och anslagsöverföring till 

år 2019 
 Årsredovisning 2018 
 Anslagsöverföring till 2019 
 Nyckeltalsbilaga - Årsredovisning 2018 
 Personalbokslut - bilaga till årsredovisningen 
 Patientnämndens årsberättelse 
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18. Delegationsbeslut 
Diarienr 19SN19 
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19. Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt 2019 
Diarienr 19SN22 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt under mars månad 
2019: 
2019-03-08 Omedelbart omhändertagande LVU 

Beslutsunderlag 
 Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt 2019 
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20. Återrapportering av ärendebevakningslistan april 2019 
Diarienr 19SN24 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för april som sedan läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – redovisas när omorganisationen är klar 
- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL - redovisas SN 2019 
- Utreda införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 
sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas SN 24/4 2019 
- Habiliteringsersättningens nivå - bevaka eventuellt statsbidrag 
- Uppdatera dokumentet med aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2019 
- Utreda förutsättningarna för en sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för 
socialnämnden - redovisas SN 6/9 2019 
- Utreda möjligheten att på ett enkelt sätt göra en uppföljning av den personal som fått 
influensavaccin för att se om man varit friskare efter vaccinering 
- Utreda förutsättningar för att införa modellen "Bostad först" 
- Utreda förutsättningar för att ha djur på särskilt boende för äldre 

Beslutsunderlag 
 Återrapportering av ärendebevakningslistan april 2019 
 Ärendebevakningslistan april 2019 
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21. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 19SN17 
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22. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 19SN67 
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23. Av ledamöterna väckta frågor 
Diarienr 19SN18 
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24. Budgetuppföljning mars 2019 
Diarienr 19SN58 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden att godkänna upprättad budgetuppföljning per mars 
2019. 

Ärendebeskrivning
Till och med mars har Socialtjänsten en budgetavvikelse om -15,8 mkr och en prognos om 
-53,9 mkr. 

Beslutsunderlag 
 Budgetuppföljning mars 2019 
 SN bild mars 2019 
 Månadsuppföljning mars 2019 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen. 

(28 av 30)
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25. Budget och verksamhetsplan 2020-2022 socialnämnden 
Diarienr 19SN84 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta upprättad verksamhetsplan för 2020-2022. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för budgetarbetet 2020-2022. I riktlinjerna 
framgår vilka prioriteringar och uppdrag som gäller för budget och VEP-arbetet. 
Socialnämnden beskriver i sin verksamhetsplan (VEP) för 2020-2022 nuläge, uppdrag och 
prioriteringar. Mål och tillhörande nyckeltal beskrivs i VEP, samt förslag till förändringar av 
dessa. 

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsplan 2020-2022 
 Verksamhetsplan 2020-2022 Socialnämnden 
 Bilaga 1 - Budgetförutsättningar socialtjänsten 2020-2022 
 Bilaga 2.01 Byte av larmtelefon pga digitalisering 
 Bilaga 2.02 Nytt vård- och omsorgsboende 
 Bilaga 2.03 LSS boende för barn 
 Bilaga 2.04 Förbättrning av inomhustemperatur 
 Bilaga 2.05 Inventarier SOC 
 Bilaga 2.06 Flytt daglig verksamhet 
 Bilaga 2.07 Nytt LSS boende 
 Bilaga 3 Priskompensation socialnämnden 2020 
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26. TEMA: Mediaträning 

Mediaträning med Jeanette Ögren Viklund, kommunikationschef 

(30 av 30)



   

       
 

Ärende 1 

Val av justerare samt tid och plats 
för justering 



   

 

Ärende 2 

Inlottade ärenden 



   

 

Ärende 3 

Informationssäkerhetsberättelse 
2018 



 

 

  
       

        
             

     

  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-03-18 
Dnr 19SN80 

Informationssäkerhetsberättelse 2018 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna säkerhetsberättelsen för 2018. 

Ärendebeskrivning
Enligt dokumentet för ”Ansvar för informationssäkerhetsarbete” ska denna 
säkerhetsberättelse upprättas och i ett antal punkter redovisas det arbete som skett runt 
informationssäkerhet inom Socialtjänsten under året. 

Beslutsunderlag
Säkerhetshetsberättelse Socialtjänsten 2018 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Klara Wallin 
IT-strateg 
Socialförvaltningen 



   
 

    
 

   
 

 
 

  
 

 
 

 
   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
   

  
  
 
 

 

 
 

  
 

   
  

  
 

 
  

 
    

 
   

    
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Säkerhetsberättelse 

Informationssäkerhet 

Socialtjänsten 2018 

Referenser 

”Ansvar för informationssäkerhetsarbetet.docx”, 2017-11-07 
”Policy för Informationssäkerhet i Piteå kommunkoncern”, 2017-11-20 
”MSB nya handlingsplan för säkerhet 2019”, 2019-03-01 
https://insidan.it.pitea.se/stod-i-arbetet/digitalisering/, 2018-10-10 

Bakgrund 

Att IT-säkerhet är ett område som får allt större vikt är tydligt i den information vi 
får från många aktörer idag. MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap) nya handlingsplan för säkerhet 2019 beskriver nuläget så här; 

”Kraven på samhällets informations- och cybersäkerhet ökar i allt snabbare takt. 
Utvecklingen och den förändrade användningen av ny teknik och innovationer 
innebär att hoten blir svårare att upptäcka, att riskerna blir mer svårbedömda och att 
beroenden blir svårare att överskåda.” 

Enligt Ansvar för informationssäkerhetsarbete, skall en sammanställning av 
informationssäkerhetsarbetet inom Socialtjänsten presenteras årligen i en 
säkerhetsberättelse. Säkerhetsberättelsen för 2018 beskrivs i följande dokument. 

Piteå kommun beslutade november 2017 om en ny informationssäkerhetspolicy 
och socialtjänstens arbete gällande informationssäkerhet utgår från denna. 

Under 2018 samt 2019 har nya lagkrav tillkommit genom dataskyddsförordningen, 
GDPR samt genom NIS-direktivet. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2019-03-11 

Giltigt (till och med) 
n/a 

Senast reviderat (dat.) 
2019-03-18 

Redaktör 
IT-strateg 

Beslutat av 

Dokumentnamn 
Säkerhetsberättelse Socialtjänsten 2018 

Dokumenttyp 
Referensdokument 1 (7) 

https://insidan.it.pitea.se/stod-i-arbetet/digitalisering


   
 

    
 

   
 

 
 

  
 

 
 

 
   

 

 

 

 
  

  
 

    
   

  
 

   
  

     

 
 

    
   
  

   
   

  
 

    
   

 
   

  
  

     
 

 
   

      
   

 
 

   
     
   

  
  

 
  

 
     

    
 

Riskanalys av informationssäkerhet 

 Teknikskifte 

Nya lagar och utfasning av tidigare godkända kommunikationskanaler (fax) 
ställer nya krav på kommunikation internt och extern. Ny godkänd standard 
finns ännu inte etablerad och i glappet, innan en ny gemensam lösning är 
etablerad i samhället finns stora utmaningar i hur vi på bästa sätt kommunicerar 
känslig information på ett säkert sätt både internt och externt. 

 Kompetens och teknikrädsla 

Med ökad användning av teknik finns ett ökande behov av generell 
kompetensutveckling för personalen inom förvaltningen och att man då även tar 
hänsyn till vikarier och de som har speciella behov gällande hur man kan ta till 
sig information. 

Risker finns att man inte hanterar tekniken på rätt sätt eller på grund av rädsla 
att göra fel, inte använder den alls. Det kan orsaka att den information som 
finns i våra system inte är aktuell eller komplett. Det är därför viktigt att all 
personal får grundläggande kunskap i användning av tekniken samt även i 
informationssäkerhet och gällande lagkrav, så att de känner sig trygga i 
gällande arbetssätt. 

Även kompetensen hos direkt it-relaterad personal inom kommunen behöver 
kontinuerlig påbyggnad för att klara av att matcha kraven hos den nya teknik 
som införs och de nya regler som styr. 

 Informationsmängd och redundans i lagring 

Med en växande mängd information finns det risk för att viktig information inte 
når fram. Antalet mail, instruktioner, information på intranät, nyhetsbrev samt 
olika typer av grupper ökar. Lagring av data är numera billigt vilket resulterar i 
att man sparar mer än tidigare. 

Detta ökar även risk för redundans (dubbellagring) av samma data där versioner 
skiljer sig åt. Det blir då svårare för personalen att hitta rätt och hinna ta till sig 
den information de behöver i arbetet samt att se förändringar i befintlig 
information. 

 Förvaltningsorganisation och ansvar 

Med fler lösningar som införs i snabbare takt än tidigare ökar risken att 
uppgifter faller mellan stolar. Det är därför allt viktigare att vi har en tydlig 
ansvarsfördelning för våra lösningar, att alla roller som behövs är på plats och 
att det är tydligt vilken roll som äger vilket ansvar. 

 Utrustning och uppkoppling 

Risker för våra lösningar (kanske framförallt de mobila) finns i de lägen där 
hårdvara är av äldre modell, där uppkoppling är begränsad på grund av teknik 
eller att man får störningar i det mobila nätverket så att personal inte kan nå 
viktig information. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2019-03-11 

Giltigt (till och med) 
n/a 

Senast reviderat (dat.) 
2019-03-18 

Redaktör 
IT-strateg 

Beslutat av 

Dokumentnamn 
Säkerhetsberättelse Socialtjänsten 2018 

Dokumenttyp 
Referensdokument 2 (7) 



   
 

    
 

   
 

 
 

  
 

 
 

 
   

 

 

   
    

  
  

    
   

 
 

 

 
  

 
  

 
 

 
 
 

  

   
 

 
 
 

 

 

 

 
  

  
  

  
 

  
 
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

 Molnlösningar 

Allt fler leverantörer går idag från lokalt driftade lösningar till webbaserade 
system med åtkomst över internet s.k. molnbaserade lösningar. Det här ställer 
nya och fler krav på säkerheten kring systemen. Som beställare måste vi ställa 
krav på bland annat säker överföring, inloggning och lagring. Vi behöver också 
ytterligare fundera på vilken typ av data vi lagrar var och i vilket syfte. 

Incidenter 

Inga incidenter som påverkar informationssäkerheten och därmed lett till 
kroppsskada alternativt kunnat leda till kroppskada har inrapporterats under 2018. 

En potentiell incident enligt GDPR har rapporterats samt följts upp tillsammans 
med vårt dataskyddsombud (DSO). Bedömning är att incidenten inte har eller 
kunde lett till någon skada. Ärendet har därför inte rapporterats till 
datainspektionen. 

Uppföljningar av incidenter 

Uppföljning av incidenten som är utredd enligt direktiv för GDPR är utförd samt 
återrapporterat till DSO. Berörd chef och personal är informerad och materialet är 
återfört. 

Förbättringsåtgärder för informationssäkerheten 

Ny rutin för loggkontroll Viva 

Efter revision 2016 har en ny rutin för loggkontroller i Viva utarbetats och antagits 
våren 2017. Därefter är den tagen i bruk och följts under resten av 2017. 
Noterbara förändringar är ett skiftat fokus från att kontrollobjekten ska vara 
brukarna till att vara användarna. En ny riskbedömning av användargrupper blev då 
möjlig. 

Rutinen från 2016 har under 2018 använts för första gången under helår och 
rapporterats har fungerat bra. 

Viva behörighetshantering 

Revisionen gav även en ny beställningsrutin för behörigheter i Viva där behörighet 
alltid skall beställas av användarens chef. Alla beställningar dokumenteras för 
spårbarhet i en tillfällig lösning där vi arbetar med en permanent lösning för 
enklare beställning och dokumentation av beställning av behörigheter. 
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Dataskyddsförordningen GDPR 

GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft maj 2018 och ställer nya 
krav på hantering av personuppgifter i vår verksamhet. För att vara säkra på att den 
nya förordningen efterlevs arbetar vi dels i den kommunövergripande gruppen för 
datasäkerhet som leds av vår DSO (kommunens Dataskyddsombud) samt i en 
specifik grupp skapad för socialförvaltningen med fokus på dessa frågor. 

Aktuella aktiviteter inom förvaltningen gällande GDPR; 

 Information på ledningsgrupper (utfört hösten 2018, fortsätter 2019 vid behov) 
 PuB-avtal för att säkerställa att våra leverantörer hanterar våra uppgifter korrekt 
 Rensning av papper och datalagring som innehåller personuppgifter 
 Sammanställning av registerförteckning. En förteckning per grupp. 
 Rutiner vid registerförfrågan samt för personuppgiftsincidenter 
 Utbildningsmaterial för all personal 
 Översyn och generell support gällande GDPR-frågor från verksamheten 

När dessa delar är helt klara kvarstår löpande rutiner för att hålla arbetet 
aktuellt och uppdaterat i samtliga grupper. 

NIS-direktivet 

NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på 
säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen. 

Den 1 augusti 2018 blev det europeiska NIS-direktivet svensk lag. 

Lagstiftningen gäller leverantörer av samhällsviktiga tjänster, för nätverk och 
informationssystem, och omfattar sju sektorer, var och en med en ansvarig 
tillsynsmyndighet. Kommuner, landsting och regioner berörs av tjänster inom 
sektorerna. 

Socialtjänsten i Piteå har identifierats enligt NIS som en leverantör för 
samhällsviktig tjänst inom området för Hälso- och sjukvård. Det innebär att vi har 
ett arbete framför oss att identifiera och säkerställa att våra kritiska lösningar som 
faller under direktivet följer det nya regelverket. 

Vi är anmälda som leverantör hos IVO som är tillsynsmyndighet gällande NIS för 
lösningar gällande hälso- och sjukvård. Det är även till IVO vi från och med nu 
kommer att rapportera in eventuella incidenter enligt direktivet. 
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KLASSA 

KLASSA är ett verktyg framtaget via SKL som används som ett stöd i 
säkerhetsarbetet för att säkerställa att funktionerna i systemet möter kraven på 
säkerhet baserat på vilken typ av data som systemet ska hantera. 

Vid upphandling av nya systemlösningar inom Socialförvaltningen ska numera en 
KLASSA-bedömning genomföras. Den används sedan som utgångsläge för att 
bestämma vilken säkerhetsnivå vi önskar gällande funktionalitet i den lösning vi 
vill upphandla. Det blir då tydligt för leverantörerna vilka säkerhetskrav de måste 
svara mot. 

Vårt verksamhetssystem, dvs. huvudsystemet för journalföring inom förvaltningen 
(Viva) har sedan tidigare genomgått bedömning genom KLASSA. 

Startkort 

Allt mer avancerad teknik och digitala lösningar används i våra verksamheter. För 
att dessa lösningar ska bli bra och ge önskad effekt behöver vi förbättra våra 
metoder för att planera, införa och ta om lösningarna över tid. 

Därför har Piteå kommun tagit fram konceptet ”startkort för digitalisering” som ett 
hjälpmedel i planeringsarbetet av projekt. Med startkortet ska berörda 
personer/aktörer snabbt kunna få en gemensam bild av en framtida digital lösning 
och det projektarbete som krävs för att komma dit. 

Genom införande av startkort vid uppstart av nya projekt får vi en bättre överblick 
och kontroll redan från start. Det hjälper oss att identifiera risker och definiera 
ansvarsområden. Varje startkort ska presenteras för ledningsgrupp som sedan tar 
beslut om vi ska gå vidare med projektet. 

Kompetensutveckling 

För att ökade den grundläggande IT-kunskapen inom förvaltningen tillhandahåller 
vårt IT-stöd ett antal utbildningstillfällen där man utbildar i allmän datorkunskap 
och grundläggande programvara. Det genomförs även med jämna intervall under 
året kurser i vårt verksamhetssystem Viva för olika grupper av anställda. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2019-03-11 

Giltigt (till och med) 
n/a 

Senast reviderat (dat.) 
2019-03-18 

Redaktör 
IT-strateg 

Beslutat av 

Dokumentnamn 
Säkerhetsberättelse Socialtjänsten 2018 

Dokumenttyp 
Referensdokument 5 (7) 



   
 

    
 

   
 

 
 

  
 

 
 

 
   

 

 

 

   
   

 
  

 
 

 
 

  
 

 

 
 

    
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Händelser under året 

Inga IT-incidenter som har orsakat skada har rapporterats från verksamheten under 
2018 som beskrivits tidigare. 

Noterbart är däremot nedan händelser som hanterats i verksamheten under 
perioden. 

Vivaomsorgsapp har under en period inte fungerat korrekt tillsammans med 
SITHS-kort inlogg. Leverantören har åtgärdat detta och problemet är nu löst. 
Man har även till och från rapporterat in problem med uppkoppling via telefonnätet 
vid användning av appen. Detta är nu åtgärdat genom byte från 3G till 4G. 
Vid problem med appen är det möjligt att istället använda klientprogramvaran. 

När det gäller lösningen för Life Care rapporteras problem med inlogg samt att 
systemet ibland går ner. Systemet tillhandahålls av Regionen och felanmälan går 
till leverantören Tieto. 

Inom verksamheten för personlig assistans har man haft äldre datorer. De har varit 
långsamma och i samband med uppdateringar har man inte kunnat logga in i rimlig 
tid. Dessa datorer byts nu ut allteftersom. 

Lösningen för personliga assistenter och inloggning via Smartcard (säker 
inloggning) fungerar inte alltid som det ska. Det finns en önskan inom 
verksamheten att se över detta. 
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Sammanställning av loggkontroller 

Rutiner för SITHS-kort samt HSA-katalog* 

Under hösten 2018 genomfördes en internrevision gällande hanteringen av 
behörigheter i HSA-katalogen samt hanteringen av SITHS-kort. 
Befintlig rutin reviderades och kompletterades för att matcha nya krav. 
*HSA-katalogen är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer 
och verksamheter inom svensk vård och omsorg. SITHS-kort används för säker identifiering. 

Kontrollkörningar Viva 

Varje kvartal utförs kontrollkörning i Viva för att säkerställa att kontrollerade 
medarbetare bara tar del av den information de behöver för att utföra sitt arbete. 

Inga avvikelser funna vid kontrollerna utförda under 2018. 

Kontrollkörningar för HOSP och Pascal* 

Varje månad utförs en kontrollkörning för systemen HOSP och Pascal för att 
säkerställa användare i dessa system. Körningarna resulterar i en rapport med 
avvikelser som korrigeras löpande. I samband med körningarna uppdateras 
katalogen mot befolkningsregistret. 
*Pascal är en webbaserad tjänst för förskrivning av läkemedel. HOSP är registret över legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal 

Inga noterbara avvikelser har hittats under 2018. 

Kontrollkörning NPÖ 

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med 
patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos landsting, 
kommuner och privata vårdgivare i hela landet. Kontrollkörning mot NPÖ sker en 
gång per år enligt rutin framtagen av MAS och IT-strateg. 

Inga avvikelser funna för kontroll utförd under 2018. 

Sammanfattning 

Med den ökande användningen av teknik inom förvaltningen i kombination med 
mer komplexa digitala strukturer och nya lagar är informationssäkerhet ett växande 
område som hela vår verksamhet måste arbeta med. 

Inom socialförvaltningen i Piteå arbetar vi aktivt med att se över säkerheten i våra 
tekniska lösningar och arbetsprocesser. Vi jobbar även för att höja den interna 
kompetensen samt att ställa rätt krav på våra leverantörer. 

Under de kontroller som utförts under året 2018 har man inte hittat några 
avvikelser att rapportera. Inte heller har några incidenter rörande 
informationssäkerhet som orsakat skada har rapporterats. 
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Ärende 4 

Socialnämndens yttrande till IVO 
gällande tillsyn av handläggning 

som rör barn och unga och det 
systematiska kvalitetsarbetet. 



 

       
         

  
           

         

              
         

           
            

          
            

              
              

             
                

 
         
               

       
        
     
 
  
      

            
          

          
          

              
                

           

 
 

  
          

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-17 
Dnr 18SN478 

Socialnämndens yttrande till IVO gällande tillsyn av 
handläggning som rör barn och unga och det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Förslag till beslut
Socialnämnden har inte några synpunkter på upprättat inspektionsprotokoll. Yttrande till IVO 
ges in enligt begäran gällande vidtagna och planerade åtgärder. 

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har enligt 13 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, tillsyn över kommunernas socialtjänst. Inspektionen (Dnr 8.5-39276/2018-10) som 
genomfördes 29 januari till 1 februari 2019 omfattade granskning av socialnämndens 
handläggning av ärenden som rör barn och unga, det systematiska kvalitetsarbetet samt 
uppföljning av tidigare tillsynsärenden och Lex Sarah anmälningar. Socialnämnden ges 
möjlighet att yttra sig avseende upprättat inspektionsprotokoll samt begär IVO yttrande över 
vilka åtgärder som vidtagits eller planerar att vidta för att förbättra nämndens ledning och 
styrning av verksamheten, Stöd till barn och familj. Av yttrande bör framgå hur nämnden ska; 
1. Säkerställa att brister uppmärksammas, åtgärdas och följs upp så att anmälningar och 
utredningar som rör barn och unga bedrivs med god kvalité och i enlighet med gällande lagar 
och föreskrifter. 
2. Tydliggöra, bryta ner och implementera socialnämndens mål på verksamhetsnivå. 
3. Följa upp och säkerställa att processer och rutiner följs samt tydliggöra vem som har 
ansvaret att identifiera krav och mål i lagstiftning. 
4. Förbättra samverkan och tillit mellan ledning och verksamheten. 
5. Förbättra det systematiska kvalitetsarbetet gällande: 
a) riskanalyser 
b) egenkontroll samt 
c) hantering av avvikelser och klagomål. 

Socialnämnden har inte några synpunkter på upprättat inspektionsprotokoll till IVO. 
Underlaget konkretiserar områden som socialnämnden behöver förbättra för att säkerställa 
rättssäkerhet, kvalité och arbetsmiljö. Områdena är under ett utvecklings- och 
förbättringsarbete men utfallet av det hittills är inte tillräckligt. 

Yttrandet på de fem punkterna skrivs i mer sammanställd form då delarna hänger ihop. 
Utöver fokus på inringad verksamhet Stöd till barn och familj så är svaren ur ett övergripande 
perspektiv eftersom det är grunden för ledning och styrning av nämnd verksamhet. 

Beslutsunderlag
IVO: inspektionsprotokoll. 
SOSFS 2011:9 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 



 

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-17 
Dnr 18SN478 

Madeleine Westman 
Kvalitetscontroller 
Socialförvaltningen 



 
 

   

 
 

 

            

 

 

         

         

  

 
 
 
 

  

 
      

      

     

    

 
   

    

   

 

     

 

   

    

  

 

   

   

      

  

    

   

    

 

  

   

   

    

     

  

  

  

     
  

 

Yttrande 

2019-04-16 Dnr 8.5-39276/2018-10 

Socialnämnden Inspektionen för vård och omsorg 

Piteå kommun Avdelning Nord 

Att: Maj-Britt Hahlin 

Yttrande på begäran 

Socialnämnden har inte några synpunkter på upprättat inspektionsprotokoll till IVO. 

Underlaget konkretiserar områden som socialnämnden behöver förbättra för att säkerställa 

rättssäkerhet, kvalité och arbetsmiljö. Områdena är under ett utvecklings- och förbättringsarbete 

men utfallet av det hittills är inte tillräckligt. 

Yttrandet på de fem punkterna skrivs i mer sammanställd form då delarna hänger ihop. Utöver fokus 

på inringad verksamhet Stöd till barn och familj så är svaren ur ett övergripande perspektiv eftersom 

det är grunden för ledning och styrning av nämnd verksamhet. 

Som svar på punkten ett så – Rogers tillägg 

Som svar på punkten två till fem så har Socialförvaltningen sedan årsskiftet påbörjat ett övergripande 

förändringsarbete som handlar om justerad organisation med färre chefsled, sammanhållen 

administration, anpassat chefsstöd genom team inom administration, ekonomi och bemanning, en 

ingång till socialtjänsten, förändrad processtyrning med medborgare i fokus, ny funktion omsorgschef 

med mandat att styra kärnprocesserna som går från ”stuprör till hängränna”. Förändringarna sker 

parallellt med förbättringsarbete avseende ledning, styrning, kvalitets- och målarbete, verksamhetsplan 

samt att tydliggöra och i högre grad involvera alla medarbetare. För att pådriva det arbetet har 

samverkan med kommunledningsförvaltningens projektkontor initierats för att leda 

socialförvaltningen och nämnd i ett utvecklingsarbete med målsättning att gå in i ett nytt strategiskt 

ledningssystem 2020. Syftet är att utveckla ett sammanhållande målstyrningsarbete från nämnd till 

enhetsnivå och att integrera det bättre med socialnämndens ledningssystem samt att förstärka det 

systematiska kvalitetsarbetet med egenkontroll, avvikelser, klagomål, riskanalysarbete, uppföljning etc. 

Befintligt verksamhetssystem för strategisk planering, Stratsys, planeras utökas med en modul för 

ledningssystemet och det systematiska kvalitetsarbetet enligt 2011:9. Systemet utgör verktyg för plan, 

aktivitet, åtgärder och uppföljning samt databas för kvalitetsdokument (rutiner, riktlinjer, 

processkartor) och omfattar alla led och verksamheter ut till medarbetarnivå. Systemet förvaltas av 

kommunledningsförvaltningen och tillsammans med processledare från nämnd förvaltning samt 

socialförvaltningens kvalitetssamordnare och kvalitetscontroller pågår planering för implementering 

och utbildning steg ett under oktober. 

För att förbättra samverkan mellan förvaltningsledning och socialnämnd planeras fortsatta temadagar 

likt de två som genomförts under våren 2019. Nästa tillfällen är i juni 2019. Agendan är en workshop 

för dialog kring vision, mål och prioriteringar för en gemensam grund att utveckla tillsammans med 
verksamheterna. 

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

www.pitea.se


 
 

   

 
 

 

            

 

 

 

  

 

    

  

   

 

  

 

  

   

  

    

 

 

   

   

 

 

 

  

 

Yttrande 

2019-04-16 Dnr 8.5-39276/2018-10 

Ledningssystemet kommer revideras för att förtydliga roll och ansvarsfördelning ner till 

enhetschefsnivå. 

Internkontrollplanen kommer att revideras med att kontrollmoment gällande avvikelse- och 

klagomålshantering och egenkontroll införs samt kommer kontrollmomentet att säkerställa kvalitets-, 

rutindokument och processkartor kvarstå. 

Rutin för risk- och händelseanalys kommer utformas. 

På uppdrag av socialnämnd och socialchef har verksamhetsområdeschef för Stöd till barn och familjer 

arbetat fram ett förslag på handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 

framtagits. Även i uppdrag att göra en översyn för att säkerställa en myndighetsutövande kedja för 

våldsutsatta vuxna samt förslag på delegationsordning inom området. Underlaget är klart för beslut i 

ledningsgrupp och nämnd. 

Under fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete är bedömningen att befintligt lednings- och 

kvalitetssystem säkerställer i tillräcklig nivå och med ökat fokus på kvalitetsområdet förväntas 

förbättringar och kunskapshöjning. 

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

www.pitea.se
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-08 
Dnr 19SN86 

Permanenta återinförande av Fältassistenter 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar om att permanenta 
uppdraget Fältassistenter om två tjänster. 

Ärendebeskrivning
Under våren 2018 beslutade BUN om att avbryta samarbetet med socialnämnden i 
verksamheten Våga Vilja. Våga Vilja har under åren varit en öppenvårdsverksamhet riktad till 
ungdomar med psykosocial problematik i åldrarna 13-20, socialtjänst och skola har sedan 
starten delat ansvaret för innehåll i verksamheten. 
Då skolinspektionen påpekat att integrerad skola i den typen av verksamhet kräver behörig 
lärare i minst åtta skolämnen har inte BUN längre de förutsättningar som det kräver för att 
fortsätta samarbetet. Detta har gjort att socialtjänsten gjort översyn av verksamheten och dess 
uppdrag. 
Samverkanspartners, såsom polis, skola, föreningslivet, frivilligorganisationer och regionen 
samt socialtjänstens egen organisation visar på ett uttryckligt behov av att det uppsökande 
arbetet intensifieras där information, utbildning och tidiga insatser har stor förebyggande 
effekt för målgruppen ungdomar. Därav idén om att återinföra fältassistenter i Piteå kommuns 
socialtjänst. 
Fältarbetet har sedan starten i september 2018 fallit väl ut i det syfte som uppdraget kräver 
och avdelningen Stöd och omsorg avser att permanenta uppdragen för att på sikt utöka 
samarbetet med framförallt polis och skola. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Tomas Backeström 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-04 
Dnr 19SN81 

Jour och beredskap riskhelger 2019 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta följande: 
Beredskap Valborgsmässoafton 17:00 – 10:00 dagen efter, två tjänstemän har beredskap i 
hemmet. 

Aktiv tjänst Piteå dansar och ler 2019 
Ons 24/7 – 16:00 – 01:00, två tjänstemän och två politiker i aktiv tjänst. 
Tors 25/7 – 16:00 - 01:00, två tjänstemän och två politiker i aktiv tjänst. 
Fre. 26/7 – 16:00 – 03:00, två tjänstemän och två politiker i aktiv tjänst, samt beredskap i 
hemmet till 10:00 dagen efter. 
Lör. 28/7 – 16:00 – 03:00, två tjänstemän och två politiker i aktiv tjänst, samt beredskap i 
hemmet till 10:00 dagen efter. 

Ärendebeskrivning
Förutom socialförvaltningens personal i aktiv tjänst kommer tillsyn att ske av andra 
myndighetsutövare av serveringstillstånd och ordning på serveringsställen under PDOL samt 
andra tillfällen under sommaren. 

Tidigare år har socialförvaltningen haft tjänstemän i beredskap följande helger: 
Valborgsmässoafton 17:00 – 10:00 dagen efter, beredskap i hemmet. 
Skolavslutningen 17:00 – 10:00 dagen efter, beredskap i hemmet. 
Midsommarafton och midsommardagen 19:00 – 10:00 dagarna efter, beredskap i hemmet. 
Socialförvaltningen har också haft tjänstemän och politiker i tjänst under Piteå dansar och ler 
(PDOL). 

From i 2019-06-01 år kommer socialförvaltningen att ha en tjänstemannaberedskap samtliga 
dagar efter kontorstid vilket gör att detta förslag endast omfattar beredskap 
valborgsmässoafton och aktiv tjänst under PDOL. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-08 
Dnr 18SN363 

Utredning av kombitjänster 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att tills vidare avvaktar 
införandet av kombitjänster. 

Ärendebeskrivning
Under verksamhetsåret 2018 bad avdelningschef Tomas Backeström om att få uppdraget att 
utreda återinförandet av kombitjänster inom avdelningen Stöd och omsorg. Därefter har 
arbete med strategisk schemaplanering påbörjats. Processledaren har utrett och gjort översyn 
på återinförande av kombitjänster, se bilaga, detta parallellt med uppdraget om strategisk 
schemaläggning inom socialtjänstens verksamheter. Utifrån att det sistnämnda är en mer 
omfattande process och som skulle gynna ekonomi, verksamhet i större utsträckning än 
kombitjänster så önskar avdelningen Stöd och omsorg avvakta med införandet av 
kombitjänster till dess att utvärdering av strategisk schemaläggning är gjord. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Tomas Backeström 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



 
    

  

         

    
             

             
              

               
               

               
              

               
              
                 
              

 

               
             

          
             

             
              

              
            

              
              
            

              
              
           

               
          

 

             
             
                 
          

           
            
            
     

              
            

                

Uppdrag kombitjänster 
Utredare: Anna Richardsson, processledare 

Stöd & omsorg 
2019-01-09 

Sammanfattning & förslag till beslut
Efter en översyn på de fyra verksamhetsgrenar som i dag arbetar med målgruppen 
funktionsnedsatta med SoL och LSS-beslut har det framkommit både fördelar och nackdelar med 
införandet av kombitjänster. De fördelar som lyfts inom samtliga områden är ökat samarbete och 
förståelse för varandra, ett erfarenhetsutbyte och en lärande miljö där idéer och förslag kan växa 
fram. Ett mer effektivt nyttjande av resurser då de olika verksamheternas behov skiljer sig sett 
över hela dygnet. Kombitjänster kan också öka möjligheten för att erbjuda heltid för alla, även 
personliga assistenter men kanske på sikt också de som arbetar journatt på gruppbostad. Detta 
kan dock innebära en ökad kostnad då det skulle innebär en bemanningsökning, förutsatt att det 
inte handlar om att ersätta en vikariekostnad som annars mottagande verksamhet skulle ha haft. 
Det finns medarbetare som skulle inspireras av att arbeta på detta sätt, vilket skulle locka folk att 
söka kombitjänster, om man väljer en inriktning där det är specifik personal som arbetar 
kombinerat. 

De nackdelar som synliggörs är utmaningarna med att hitta praktiska former för hur detta ska 
planeras och administreras samt hur kombitjänster kan komma att krocka med andra omfattande 
bemanningsförändringar som planeras inom Socialtjänsten. Det kan vara viktigt för 
Socialtjänstens fortsatta arbete att alla bemanningsprocesser går hand i hand så att förtroendet 
för förändringsledning bibehålls hos medarbetarna och att saker och ting implementeras i rätt 
ordning för optimal effekt. Även den nya anvisningen för resor i tjänsten skapar begränsningar 
som ställer krav på geografisk närhet mellan samarbetande områden för att uppnå bästa effekt 
och minska risken för onödiga kostnader i form av restid eller reseersättning. 

Korttids- och fritidsverksamheten, som organisatoriskt ligger under Barn och familj, är i dag en 
verksamhet som bedrivs relativt isolerat och har ett begränsat samarbete med andra som bedriver 
verksamhet med liknande målgrupper. Utifrån samtal med ansvarig chef på korttids- och 
fritidsverksamhet kan samarbete i form av kombitjänster vara möjligt på sikt. I dagsläget beskrivs 
dock situationen som skör pga. parallella processer inom verksamheten, så som att Korallen står 
utan lokal och en översyn är initierad avseende organisationstillhörighet för fritidsverksamheten. 
Dessa verksamheter är också konstant i rörelse då efterfrågan på ökad insats snabbt kan kullkasta 
redan planerad personalbemanning, något som försvårar för planering av kombitjänsternas 
utformning. 

Utifrån rådande situation inom Socialtjänsten, där man står inför stora förändringar som kan 
komma att påverka både bemanning och organisatoriskt upplägg, anser utredaren att man bör 
avvakta med ett formellt beslut om införande av kombitjänster. I detta läge kan det komma att 
begränsa eller försvåra resterande bemanningsprocesser. För att kombitjänster ska uppfylla 
önskat utfall krävs det att bemanningsprocessen är tydliggjord och implementerad 
verksamheten. Detta är grundläggande för att sedan finna samverkansvinster, i termer av 
kombitjänster, vilket förutsätter att också organisationskartan är tydlig för att förenkla för 
administration och praktiskt handhavande. 

Uppdrag
Stöd och omsorg har bland annat inom sitt uppdrag att ansvara för målgruppen funktionsnedsatta 
SoL och LSS, i boendemiljö, daglig sysselsättning, kortiddsvistelse samt personlig assistans. För 
att täcka behoven så behövs en flexibel men stadig bemanning i såväl boendet som den dagliga 
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Uppdrag kombitjänster 
Utredare: Anna Richardsson, processledare 

Stöd & omsorg 
2019-01-09 

verksamheten. Vi vill utreda möjligheten att effektivisera både tillgänglighet och 
kostnadseffektivitet med att införa kombitjänster inom det uppdraget. Anledning till översyn är 
många förutom de redan nämnda. I dag så kan det uppstå svårigheter till fullskalig bemanning, 
främst gällande daglig sysselsättning, kombitjänster skulle kunna främja de faktum att vi 
använder medarbetare på det mest effektiva sättet, sett till ekonomi och bemanning. Det skulle 
innebära att vi använder personalen på samtliga ovanstående tjänster. En möjlig kombination kan 
vara att personal arbetar både på ett boende samt daglig sysselsättning. Fler alternativ kommer 
att ses över. 

Bakgrund
Tidigare arbetade man med kombitjänster som då omfattade daglig verksamhet och vissa 
gruppbostäder. Arbetet med en översyn började under våren 2013. Erfarenheterna då var att 
personalen från gruppbostäderna fungerade bra men att den enskilda personens inställning och 
vilja var en avgörande faktor för utfallet. Upplevelsen från personal på daglig verksamhet var 
varierande och det man kunde se var en framgång för samarbetet var inställning och vilja hos 
den enskilda personalen, geografisk närhet mellan verksamheterna samt behov av strukturerat 
och positivt förhållnings- och arbetssätt från båda personalgrupperna. Totalt så tillförde då 
kombitjänsterna 3,61 årsarbetare fördelat på 4 st dagliga verksamheter från 6 st gruppbostäder. 

I januari 2014 fattades beslutet att upphöra med kombitjänster. Då omfattades 3 st dagliga 
verksamheter och en resurs motsvarande 3,72 årsarbetare från gruppbostäderna. Fördelar man 
lyfte fram i den översyn som låg till grund för beslutet var att man såg ett ökat samarbete mellan 
verksamheterna, arbetsavlastning på daglig verksamhet, nya idéer och infallsvinklar från 
boendepersonal, samt ökad trygghet för brukare att ha boendepersonal på daglig verksamhet. 
Nackdelarna var att det blev stor omsättning av människor som arbetade på daglig verksamhet 
då samtlig personal på gruppbostäderna ”delade” på kombitjänsten vilket gjorde att stor 
arbetsbelastning, i form av inskolningar, planering och övergripande ansvar, lades på 
stadigvarande personal på daglig verksamhet. För vissa brukare uppstod också bekymmer om det 
var samma personal på boendet som på daglig verksamhet. I övrigt framkommer ingen negativ, 
eller positiv, påverkan sett ur ett brukarperspektiv i ovanstående översyn. 

Beslutet att då lägga ned kombitjänsterna fattades utifrån den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön samt för att klara ökat antal brukare och minska sårbarheten i verksamheterna. 
Daglig verksamhet utökades då med 3,5 årsarbetare och resterande 0,25 fick gruppbostäderna 
behålla. 

Gruppbostäder
Efter samtal med två boendechefer inom psykosocialt stöd till vuxna har följande tankar 
framkommit; Det bör finnas en geografisk närhet till samarbetande verksamheter utifrån en ny 
anvisning kring resor i kommunen där all personal ska ha ett hemställe och där resetid eller 
reseersättning skall utfalla om man förväntas arbeta på annan adress som avviker från sitt 
hemställe. Dessutom har ingen gruppbostad tillgång till bil så användande av privata bilar skulle 
i så fall vara en förutsättning. En förutsättning som i dag inte är självklar då det inte ingår i 
anställningsformen för boendehandledare på gruppbostad. Detta skulle kunna kringgås om man 
gör en särskild anställning för just kombitjänsterna. 

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

www.pitea.se


 
    

  

         

                
                

          
                  

               
                

                 
             

               
            

        

             
           

              
              

               
         

 
              

               
              

              
            

     

             
              

               
             
           
          

                
              

             
               

            
             

             
                

   

                
                   

Uppdrag kombitjänster 
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Man kan, från verksamheten, se vinster där det finns brukare som skulle gynnas av att samma 
personal följde med brukaren på arbetet för att hålla en kontinuitet och trygghet. Detta är dock 
någonting som intresseorganisationen FUB varit strikt emot utifrån normaliseringsprincipen. För 
att kunna leva som andra innebär det att vi inte omger oss med samma personer i vår hemmiljö 
som på arbetet. Det framkommer också tankar om ett upplägg där boendehandledare får söka sig 
till kombitjänster så att det blir rätt person som också trivs med det arbetssättet och där 
förutsättningarna är klara från början, vilket går i linje med 2014 års översyn. Man ser dock i 
dagsläget inte så många gruppbostäder som har möjlighet utifrån redan åtstramad bemanning att 
”låna ut” arbetstid, på varaktig grund, då tillgängliga resurser varierar med kort varsel och med 
oregelbundenhet via hel/del. Tillgängliga resurser kanske kan bli mer synliggjorda då arbetet 
med Time Care och schemaläggning (samplanering) är påbörjat. 

En fundering som också uppkommer är hur detta eventuellt kommer att krocka med 
bemanningsarbetet som fortskrider inom Socialtjänsten då bemanningsfrågorna går hand i hand 
och förutsättningarna i befintliga IT-system inte visat sig vara kompatibla med de önskemål som 
finns från verksamheten. Personalen som arbetar journatt lyfts som ett exempel, där man från 
verksamheten ser en möjlighet att nyttja resurser på ett mer effektivt sätt om journätterna skulle 
finnas med i periodplanerad arbetstid i Time Care. 

Personlig assistans
Inom personlig assistans omfattas inte medarbetarna av hel/del vilket innebär att det finns många 
personliga assistenter som önskar arbeta mer än den arbetstid som de i dagsläget har. Alla 
medarbetare har fast schema, som läggs av ansvarig chef, och en fast sysselsättningsgrad som 
många gånger ligger på 75-90% av heltid och baseras på antal beviljade assistanstimmar från 
Försäkringskassan. Personlig assistans har ett heltidsmått som ligger på 36,32 för dagpersonal 
där boendehandledare har motsvarande 37 timmar. 

De chefer som samtalats med ställer sig väldigt positiva till kombitjänster både utifrån 
erfarenhetsutbyte, förhöjd kompetens men också för att ges möjligheten att erbjuda heltid till fler 
medarbetare. Detta arbetar man redan i dag med genom att erbjuda de medarbetare som önskar 
högre sysselsättningsgrad att arbeta för att täcka upp frånvaro internt inom personlig assistans. 
Denna möjlighet skulle äventyras med kombitjänster skulle införas och personliga assistenter 
skulle arbeta upp sin tid på andra verksamheter. 

En fördel med personlig assistans är att de har ärenden utspridda över hela kommunen så den 
geografiska aspekten är enklare att överbrygga för att inte riskera onödiga kostnader för restid 
och reseersättning, utifrån den nya anvisningen. Inom personlig assistans fick också en redan 
etablerad kultur där man går in i annan kommunal verksamhet om brukare inte finns tillgänglig 
för utförande av arbetsuppgifter, exempelvis under storhelger och sommarledighet, detta är en 
fördel för snabbt införande. Det finns ingen kostnadsbesparing i att nyttja personliga assistenter 
för kombitjänster då deras utökning av arbetstid är att likställa med mottagande verksamhets 
vikariekostnad, dock finns en kvalitetsaspekt som väger till fördel då det rör sig om erfaren och 
redan tillsvidareanställd personal. 

Sett ur ett brukarperspektiv lyfts samma sak som för brukare som bor på gruppbostad, det finns 
brukare som skulle ha det jobbigt med att se sin personal i en annan roll, men det är ingen 
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majoritet. 

Korttids- /fritidsverksamhet inom LSS
I dagsläget finns två verksamheter organiserat under Barn och familj; Solrosen som är renodlad 
korttidsverksamhet samt Korallen som är kombinerad fritidsverksamhet och helgkorttids. På 
Solrosen har man i grunden två personal dag och kväll och en nattpersonal, ibland en extra 
journatt pga. ökad vårdtyngd. Det förekommer också överlappningstid då dag- och 
kvällspersonal avlöser varandra så det händer att det är fler personal inne mitt över dagen. 
Generellt beskriver enhetschefen för verksamheten att det är god bemanning under dagtid då det 
inte är någon brukare hemma under några timmar på förmiddagen. Dessa timmar nyttjas i 
dagsläget åt städ, planering och inhandling. Verksamheten har stort behov av planering och 
samverkan tillsammans med habilitering, skola och vårdnadshavare för att leverera kvalitet i 
enlighet med barnets bästa i LSS och utifrån barnperspektivet. Det förekommer att brukare har 
heldagar på korttids och detta framförallt under lovdagar som motsvarar ca 80 dagar på ett läsår, 
enligt elevernas arbetsår 2019-2020 för Piteå kommun. 

En angränsande kommun har korttidsverksamhet som öppnar först kl.16:00 på eftermiddagen för 
att effektivisera verksamheten och nyttja personal optimalt, detta innebär å andra sidan att trycket 
på fritids kan öka. En annan kommun har övervägt att se över externa lösningar, så som att köpa 
in städ, till verksamheten för att inte behöva ha korttidsverksamheten bemannad lika många 
timmar mitt över dagen. Chefen beskriver beläggningsgraden som bra och så även närvaron. 
Visst förekommer sena avbokningar, något som är ett känt problem i kortids- och 
fritidsverksamheter. Många gånger kan det handla om föräldrar som har bristande förmåga att 
strukturera bokningar/ avbokningar för sitt barn, ibland på grund av egen funktionsnedsättning, 
eller t.ex. språkförbistringar. Verksamheten har under 2018 märkt av ett stort inflöde på nya 
beslut för korttidsverksamhet medan beslut för fritids är mer jämnt. Man upplever en ökad 
efterfrågan på fler timmar på korttids samt en yngre målgrupp än tidigare (5-6 år). Många väljer 
också att tacka nej till hemmalösningar och efterfrågar särskilt extern lösning utanför hemmiljö. 

Korallen, som är en kombinerad verksamhet med fritids på veckodagar och korttidsverksamhet 
på helger, befinner sig just nu i ett läge där de står utan lokal. Just nu bedrivs verksamheten på 
Hummerstigen där det tidigare var en gruppbostad. En lokal som är ändamålsenlig utifrån 
Korallens verksamhet, men som under våren ska användas för annan verksamhet inom 
Socialtjänsten. Man letar efter en ersättningslokal som ska kunna vara permanent under en längre 
tid i väntan på iordningsställande av den ordinarie lokalen på Nils Edéns väg. Bemanningen på 
Korallen är hög dagtid vilket skulle kunna generera samarbetsvinster för andra verksamheter 
inom Stöd och omsorg om man ges tillfälle att se över detta. Tidigare har en dialog kring ett 
eventuellt samarbete påbörjats med daglig verksamhet, då verksamheterna var förlagda i samma 
lokal, men har lagts vilande i samband med chefsbyten och sedan kom flytten av båda 
verksamheterna. Samma sak som gäller för Solrosen under lovdagar gäller också för Korallen, 
då finns brukare på plats under heldagar vilket ställer krav på en annan bemanning, och möjlighet 
att dela med sig av resurser minskar. 

Nuvarande chef för Korallen håller på att utreda skolans möjlighet för ett eventuellt övertagande 
av fritidsverksamheten. Det finns en god vilja både på Strömbackaskolan och Rönnskolan men 
frågan har inte passerat politiken ännu så inget beslut finns. Detta ligger såklart till grund för en 
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oro som tillsammans med lokalfrågan bidrar till osäkerhet i verksamheten. På grund av Korallens 
lokalsituation har man i dagsläget ett samarbete i form av tjänsteköp mellan skola och 
Socialtjänst för att verkställa fritidsbeslut. Man har dock en god verkställighetstakt på såväl 
korttids- som fritidsverksamhet där man klarar av att verkställa samtliga beslut inom tre månader. 

Just nu pågår det en hel del processer i korttids och fritidsverksamheterna, alltifrån lokalfrågor 
till översyn av organisationstillhörighet för fritidsverksamheten och samtidigt pågår en 
chefsrekrytering till detta område då nuvarande chef avslutar sitt uppdrag den 28 februari. 
Korallen har redan i dag en kombinationsverksamhet där man bedriver både kortidsverksamhet 
och fritids och enligt enhetschefen finns det vissa kvalitetsrisker om man dessutom skulle införa 
ytterligare en verksamhet för personalgruppen i form av kombitjänster med exempelvis daglig 
verksamhet. 

Daglig verksamhet
Det finns ett stort tryck på platser för daglig verksamhet och det finns i dag en tanke om att starta 
upp en mindre verksamhet för att erbjuda plats för de brukare vars funktionsvariation kräver en 
lugnare och mer avgränsad miljö samt tätare bemanning. Tanken finns att kombinera detta med 
en ny mindre verksamhet för brukare som har behov av miljöombyte och social stimulans men 
med sviktande ork som endast har några timmar per vecka på daglig verksamhet. Detta skulle 
också frigöra plats på redan befintliga verksamheter till de individer som står på kö för att få sitt 
beslut verkställt samt för att erbjuda en anpassad sysselsättning för personer vars svårigheter 
begränsar möjligheten att vistas i stora verksamheter med mycket stimuli. Det finns i dagsläget 
inga resurser inom daglig verksamhet för att ”köpa tid” från annan verksamhet så utlåning där 
kostnad följer med är inte aktuellt utifrån rådande ekonomiska situation, dock kvarstår behovet 
av resurs utifrån den kösituation som råder. 

Utifrån ett brukarperspektiv lyfts samma aspekter fram, som tidigare, att det finns brukare som 
skulle ha svårigheter med att ha samma personal i hemmet eller på avlastning (personlig assistent, 
gruppbostad eller korttids/fritids) som på daglig verksamhet men majoriteten skulle inte 
bekommas av det. 

Det andra benet av daglig verksamhet som handlar mer om brukare som arbetar mot externa 
arbetsgivare beskriver sin verksamhet som stabil och jämt. Det finns en sårbarhet utifrån att några 
av verksamheterna endast har en personal och då den är frånvarande blir verksamheten lidande. 
Detta är dock ingenting som är möjligt att ersätta med en stadigvarande kombitjänst i och med 
att det rör sig om kortare frånvaro som är svår att planera så som sjukdom, utbildning och 
semester. SAVO är en verksamhet som under hösten har ett ökat inflöde av arbete som ökar 
arbetsbelastningen för medarbetarna men ingenting som man idag inte klarar av på egen 
bemanning. Eventuellt kan det vara aktuellt att utreda vidare om en periodiserad kombitjänst 
under just höstperioden för att avlasta på SAVO. 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-08 
Dnr 19SN85 

Begäran om att lyfta 6 mkr för ombyggnation av Onyxen från 
Kommunstyrelsens centrala pott 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar begäran om att lyfta 6,0 mkr från 
kommunstyrelsens centrala pott för ombyggnation av Onyxen 

Ärendebeskrivning
Verksamheten Psykosocialt stöd till vuxna har som uppdrag att verkställa 9 § 9 LSS, lagen 
om stöd till vissa funktionshindrade. Detta inkluderar bostad med särskild service eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna. LSS reglerar inte i detalj hur boendet för vuxna skall vara 
organiserat, detta kan vara utformat såsom, gruppbostad, servicebostad, och- eller annan 
särskilt anpassad bostad. 
Bostad enligt LSS är en ovillkorlig rätt för de som omfattas av lagen, tillhör lagens 
personkrets eller om de har behov av sådan insats och o behovet inte tillgodoses på annat sätt. 
Verksamhetsområdet ser nu möjligheter att anpassa den tidigare dagliga verksamheten 
Onyxens lokaler till gruppbostad enligt LSS. Detta för att klara den lagstadgade verkställighet 
som råder samt att den centralt placerade lokalen kan få andra vinster för den typen av 
verksamhet. 

Allmänna råd 
För att undvika en institutionell miljö bör en bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 
9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte vara belägen i nära 
anslutning till 
- en annan sådan bostad, eller 
- andra bostäder som inte är ordinära såsom t.ex. korttidshem eller särskilda boendeformer 
för äldre. 
Som regel bör inte heller en bostad med särskild service för vuxna samlokaliseras med lokaler 
för daglig verksamhet. En utgångspunkt när det gäller lokalisering bör vara att en bostad med 
särskild service bör finnas i en miljö som ger förutsättningar för den enskilde att delta aktivt i 
samhällslivet. Av förarbetena till LSS framgår att gruppbostäder bör vara förlagda till vanliga 
bostadsområden och att de bör utformas och lokaliseras så att de inte får en institutionell 
prägel. Som framgår av regelverket bör således bostäder med särskild service inte vara 
belägna i nära anslutning till varandra. 

Vad ser vi som risker med att bygga ett boende på denna plats? 
Den risk som finns genom att bygga en gruppbostad i närheten av annan gruppbostad är att 
området kan bli stigmatiserat som ett LSS-område. 

Vad ser vi för fördelar/möjligheter? 
Enligt socialstyrelsens mening bör gruppen i en gruppbostad vara liten. Samtliga personer 
skall tillförsäkras goda levnadsvillkor. Gruppens sammansättning har dessutom stor betydelse 
för att skapa förutsättningar för en betydelsefull gemenskap för de boende. Ett positivt 
samspel med andra är nödvändigt för ett gott liv i en gruppbostad. För att stärka och utveckla 
samspelet i gruppbostaden krävs att gruppen inte är för stor. Då Piteå är en liten ort kan det 
vara svårt att skapa en sammansättning av de boende som ger förutsättning för gemenskap 
enligt ovan. 



 

 
                 

    
                   
            
                

  
              
             

        

  

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-08 
Dnr 19SN85 

Samlad bedömning 
- att det kan vara positivt att ha grannar (annan gruppbostad) som man kan umgås med och 
göra fritidsaktiviteter tillsammans med. 
- att det kan vara positivt att ha nära till kompisens lägenhet för att umgås och ta en fika. 
- att det kan vara positivt att ta sällskap till daglig verksamhet. 
- att det kan vara positivt att ha nära till samhällslivet samt de kulturella och fritidsaktiviteter 
som erbjuds. 
- att det kan vara positivt genom att få olika samordningsvinster i olika sammanhang. 
- att eftersom föreslagen fastighet ligger integrerad med ett stort villaområde samt även 
granne med ett skolområde minskas risken för institutionell prägel. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Tomas Backeström 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



   

   

Ärende 9 

Förslag på justerad organisation 



 

    

  
        

       

               
           

              
            

                
                 

             
                 

             
            

              
              

              
 

            
 

       
            
       
           

            
 

  
          

  
 

  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-02 
Dnr 19SN88 

Förslag på justerad organisation 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta om justerad organisation för 
förvaltningsledningen för att kunna påbörja förändringsresan. 

Ärendebeskrivning
Socialtjänsten styrs av vad som anges i socialtjänstlagen och handlar om att ge stöd till 
människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande 
i samhällslivet. Uppdraget är ansvarsfullt och komplext och handlar om att möta och arbeta 
med alla åldrar, grupper och karaktärer av människor med varierande hälsa och mående. 
Utmaningarna är många men så även möjligheterna. Gemensamt för de två är att hur väl vi 
lyckas med att hantera dem och möta framtiden på ett klokt sätt kommer att ha stor betydelse 
ur många olika perspektiv, framförallt vilken kvalité vi kan erbjuda våra omsorgstagare. Vi 
vet inte heller fullt ut vad som väntar oss runt hörnet. En av våra mest aktuella framtidsfrågor 
är därmed olika vägval om ”förändring” och hur vår socialtjänst ska, tillsammans med 
brukare, medarbetare, politik och olika samverkans parter i vårt samhälle, möta den 
framtiden. Det kommer att behövas kombinationer av olika åtgärder och steg för att förändra 
en socialtjänst, en förändring som kommer att pågå under lång tid framöver. En anpassad 
organisation, processkap och ledningsstruktur för att möta den framtiden är ett steg i den 
förändringen. 

En anpassad organisation enligt bifogad organisationsskiss föreslås träda ikraft från 1 januari 
2020. 

1) Fyra chefsled blir tre (en plattare organisation) 
2) Införande av EN ”ingång” till socialtjänsten med omsorgschef nära kärnverksamheten med 
ett övergripande operativt beslutsmandat över organisation- och verksamhetsområdesgränser 
3) En organisatorisk sammanhållen administrativ stödenhet med tydlig fysisk placering till 
den kärnverksamhet den har att stödja (anpassade kompetens- och stödteam i varje avdelning) 

Beslutsunderlag 
Organisationsskiss 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva Börjesson Öman 
Biträdande socialchef 
Socialförvaltningen 



  

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  
 

FÖRSLAG SOCIALTJÄNSTENS 
ORGANISATION 2020 

SOCIALCHEF 
Samverkansprojekt 2020 (förstudie pågår) 

– Försörjningsstöd och arbetsmarknadspolitiska 
enheten vid Samhällsbyggnadsförvaltningen 

AVDELNINGSCHEF AVDELNINGSCHEF AVDELNINGSCHEF AVDELNINGSCHEF AVDELNINGSCHEF 

Socialtjänstens 
OMSORGSCHEF 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Socialtjänstens stab 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSCHEF 
Hemsjukvården 

BITRÄDANDE SOCIALCHEF 

Stöd till barn och familj 
samt missbruksenheten 

Lednings- och 
administrativt stöd nära 

kärnverksamheten 

Ordinärt boende 

Lednings- och 
administrativt stöd nära 

kärnverksamheten 

Vård och 
omsorgsboende 

Lednings- och 
administrativt stöd nära 

kärnverksamheten 

Psykosocialt stöd 
till vuxna samt daglig 

verkamhet 

Lednings- och 
administrativt stöd nära 

kärnverksamheten 

Stöd till vuxna 
funktionsnedsatta 

Lednings- och 
administrativt stöd nära 

kärnverksamheten 

EN INGÅNG 

Socialtjänstens 
inkommande funktion 

och myndighetsutövning 

Brukarens kärnprocess under ledning av socialtjänstens omsorgschef 



    

 

  

  

 

  

  

Piteå kommun 
Socialtjänsten 

2019-04-04 
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Rapport 

Risk- och konsekvensanalys, steg 1 
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Socialtjänsten 
Piteå kommun 
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2019-03-28 
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1. Inledning och bakgrund 

Socialtjänsten styrs av vad som anges i socialtjänstlagen och handlar om att ge stöd till 
människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 
samhällslivet. Uppdraget är ansvarsfullt och komplext och handlar om att möta och arbeta med 
alla åldrar, grupper och karaktärer av människor med varierande hälsa och mående. 

Utmaningarna är många, så även möjligheterna. Gemensamt för de två är att hur väl vi lyckas 
med att hantera dem och möta framtiden på ett klokt sätt kommer att ha stor betydelse ur 
många olika perspektiv, framförallt vilken kvalité vi kan erbjuda våra omsorgstagare. Vi vet inte 
heller fullt ut vad som väntar oss runt hörnet. En av våra mest aktuella framtidsfrågor är 
därmed olika vägval om ”förändring” och hur vår socialtjänst ska, tillsammans med brukare, 
medarbetare, politik och olika samverkans parter i vårt samhälle, möta den framtiden. Det 
kommer att behövas kombinationer av olika åtgärder och steg för att förändra en socialtjänst, en 
förändring som kommer att pågå under lång tid framöver. En anpassad organisation, 
processkap och ledningsstruktur för att möta den framtiden är några steg i den förändringen. 

Socialförvaltningen vid Piteå kommun beställer konsulttjänster från HRM Affärsutveckling för 
biträde i socialförvaltningens strategiska utvecklingsprogram och i detta specifika uppdraget rör 
det en aktivitet och process, en workshop i ett första steg, med delaktighet och ”tankearbete” 
från medarbetare i organisationen (en bred referensgrupp). 

En (1) annan väsentlig del i detta pågående arbete härstammar från genomlysningsrapporten 
hösten 2017, där rekommendationerna bl.a. var att göra en mer strukturell översyn, vilket nu 
också sker. Rapporten säger bl.a.: 

”Vi ser ett större strukturproblem för hela socialtjänsten, där det nu inte längre räcker att 
göra enstaka ad-hoc-insatser och besparingar, där socialtjänstens förutsättningar behöver ses 
över på djupet för att klara de givna uppdragen. Vi föreslår därför vi att gemensamt låta 
skapa ett långsiktigt hållbart utvecklingsprogram för hela socialtjänsten – 
”Utvecklingsprogram för socialtjänsten 2018-2022”, som också blir ett slags strukturell 
översyn. 
Ett program där socialtjänsten över tid ges råd- och andrum att genomföra de nödvändiga 
förändringarna och en gång för alla vända den negativa trenden, inte minst den hårt 
ansträngda ekonomin. Att tillsammans sätta en stark gemensam målbild och viljeinriktning, 
med flera intressenter engagerade. Ett arbete som kommer att kräva ett hårt och intensivt 
arbete, men också där uthållighet och mod för alla parter blir avgörande. Ett arbete som på 
uppdrag drivs med externa insatser för att skapa och komma i mål med programmet under 
några månader och därefter genomföra den gemensamma förändringsresan under några år 
– med ständiga förbättringar i sikt, inte minst ekonomiska. Då ser vi det som fullt möjligt att 
över tid, med rätt ”spelplan”, få en budget i balans och samtidigt fortsätta skapa goda resultat 
och hålla en bra kvalitet inom socialtjänstens verksamheter, i vilken medarbetare trivs och 
som attraherar andra att vilja komma till och delta i. 

Vårt förslag till beställaren, kommunchefen, är nu att skyndsamt låta hantera detta i 
kommunstyrelsen för vidare beslut av ett omfattande omställnings- och förändringsarbete, 
som rör inte bara socialtjänsten, dess förvaltning och politik, utan också kommunen överlag. 
Ett arbete där ett brett engagemang och inkludering, tillit och förtroende mellan politiker och 
tjänstemän, blir avgörande för en långsiktigt hållbar socialtjänst i Piteå kommun.” 
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2. Sammanfattning 

Offentlig sektor står inför stora utmaningar, inte minst som för vår del utmaningen i en allt 
större andel omsorgstagare och behovet av fler medarbetare. Att justera och anpassa vår 
organisation, processkap och ledningsstruktur för att möta denna framtid är några steg i vårt 
förändringsarbete. Ett av de första stegen på den ”resan” är att låta genomföra en risk- och 
konsekvensanalys för att bedöma risker och påbörja utformning av olika konkreta 
handlingsplaner. Detta utifrån tre övergripande perspektiv avseende en förändrad 
ledningsorganisation av socialförvaltningen från år 2020. 

Detta arbete skedde med en bredare referensgrupp, i en workshop 2019-03-28, och resultaten 
kan läsas i denna rapport. Vi kan se att tillförsikten och energin är god hos dessa deltagare, men 
också med en eftertänksam och klokt reflekterande blick. 

I analysen kan vi utläsa att det framför allt i det första perspektivet (a) ”Fyra chefsled blir tre, en 
plattare organisation” kommer fram flest angelägna risker. Generellt handlar det om att 
tydliggöra ansvaren och uppdragen för olika roller och funktioner. 

I det andra perspektivet (b) ”Införande av EN (1) ”ingång” till socialtjänsten, med en 
omsorgschef nära kärnverksamheten och med ett övergripande operativt beslutsmandat över 
organisation- och verksamhetsområdesgränser.” ser vi likartade risker kring en otydlighet, 
vilket inte är konstigt, med tanke på det tidiga skede vi befinner oss i. Här nämns också den nya 
rollen ”omsorgschefen” och vikten av att gneomföra en ”fördjupad kravprofil” för funktionen. 

I det tredje perspektivet (c) ”En organisatoriskt sammanhållen administrativ stödenhet med en 
tydlig fysisk placering till den kärnverksamhet den har att stödja (anpassade kompetens- och 
stödteam i varje avdelning)” framkommer behovet av mer kartläggning för att se den eventuella 
riskbilden tydligare. 

Risk- och konsekvensanalysarbetet fortsätter nu, med kontinuitet, med socialchefen som ägare 
av ”resan”. 

3. Uppdraget 

Uppdraget från socialchefen har varit att i workshopform (2019-03-28), med stor delaktighet i 
en bred referensgrupp, genomföra en första risk- och konsekvensanalys för att bedöma risker 
och påbörja utformning av olika konkreta handlingsplaner. Detta utifrån tre övergripande 
perspektiv (a-c) avseende en förändrad ledningsorganisation av socialförvaltningen från år 
2020, enligt beslut av Socialnämnd våren 2019. 

a. Fyra chefsled blir tre, en plattare organisation. 

b. Införande av EN (1) ”ingång” till socialtjänsten, med en omsorgschef nära kärnverksamheten 
och med ett övergripande operativt beslutsmandat över organisation- och 
verksamhetsområdesgränser. 

c. En organisatoriskt sammanhållen administrativ stödenhet med en tydlig fysisk placering till 
den kärnverksamhet den har att stödja (anpassade kompetens- och stödteam i varje avdelning). 

Uppdrag a-c visualiserat i organisationsskiss: 
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Uppdraget med en risk- och konsekvensanalys (steg 1) pågår under ca två veckor, 2019-03-27— 
2019-04-11. 

Uppdraget ska också ses som en ”första” del av en mer övergripande, löpande och levande risk-
och konsekvensanalys, som över tid kommera att följa det kommande förändringsarbetet, 
vartefter nya behov uppstår. I det avseendet är uppdraget en del av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och utgör därmed en integrerad del i det utvecklingsarbete som 
socialtjänsten har framför sig. 

Arbetsgivaren Piteå kommun har huvudansvaret för arbetsmiljön vilket regleras och beskrivs i 
arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete samt vid ändringar i verksamheten gäller: 

”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför 
risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas”, 
8 §, andra stycket, AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

4. Genomförande 

Inför workshop och arbetet med den första risk- och konsekvensanalysen fick deltagarna i 
referensgruppen mailledes information: 

”Förvaltningen påbörjar nu arbetet med risk- och konsekvensanalys kopplat till förslaget om 
justerad organisation. I arbetet med analyser tar vi hjälp av konsultföretaget HRM, som 
också ansvarade för genomlysningen som presenterades november 2017. 

Du är föreslagen att representera ditt verksamhetsområde i analysarbetet. 
Vi vill därför bjuda in dig till workshop torsdagen den 28 mars. 

Tid: 9:00-16:00 
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Lokal: Nolia 

Risk- och konsekvensanalysen genomförs med fokus på de planerade förändringarna. 
1) fyra chefsled blir tre, plattare organisation 
2) ny funktion - omsorgschef 
3) sammanhållet administrativt stöd 

Risk- och konsekvensanalysen syftar till att i första hand undanröja risker, såväl fysiska, 
organisatoriska som sociala. I andra hand för att minimera effekter som kan innebära risker 
för ohälsa etc. 

Vår första analys kommer att vara ett levande dokument som utvecklas över tid. Den 28 mars 
påbörjas även arbetet med handlingsplaner kopplat till analyserna. 

Välkommen till en gemensam uppstart av risk- och konsekvensanalysarbetet! 

Meddela gärna med vändande mail om du kan delta. 
Hör gärna av dig om det finns frågor.” 

Workshopen inleddes med att biträdande socialchef Eva Börjesson Öman ramade in uppdraget 
och gav en bakgrund. 

Risk- och konsekvensanalysen syftade till att i första hand undanröja risker, såväl fysiska, 
organisatoriska som sociala. I andra hand att minimera effekter som kan innebära risker för 
ohälsa etc. 

Deltagare i referensgrupp och workshop var: 
 Eva Börjesson Öman, inledning och avslutning 
 Jimmy Svensson, facilitator från HRM Affärsutveckling 
 Anette Carlsson, Personalstrateg (Personalavdelningen, kommunövergripande) 
 Birgitta Lindberg, Boendechef (Stöd och omsorg) 
 Christer Grahn, Hemsjukvårdschef (Äldreomsorg men även utövning inom Stöd och 

omsorg) 
 Ida Lundgren, LSS-handläggare, Förste (Stöd och omsorg) 
 Leena Leijon, Verksamhetsområdeschef (Särskilt boende Äldreomsorgen) 
 Madeleine Westman, Stabskoordinator/Kvalitetscontroller 
 Peter Eklund, Hemtjänstchef (Äldreomsorg) 
 Petra Stridsman, Enhetschef (Myndighetsutövning, Äldreomsorg) 
 Roger Burman, Verksamhetsområdeschef (Stöd till barn och familjer, Stöd och Omsorg) 
 Sara Romell, Chef för personlig assistans (Stöd och omsorg) 
 Sten Andersson, Skyddsombud Vision Vägledare Kompetensförsörjning (Samhällsbyggnad) 
 Tomas Backeström, Avdelningschef Stöd och omsorg 
 Veronica Öhlund, Skyddsombud Kommunal Undersköterska (Hemtjänsten Äldreomsorg) 
 Rose-Marie Ställ, Skyddsombud Akademikerförbundet SSR (Skolkurator 

Personalavdelningen. Inbjuden, kunde inte närvara, ingen ersättare fanns) 

Arbetsgången grovt sett i en risk- och konsekvensanalyser löper enligt nedan figur: 
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I workshopen tittade vi in på bakgrund och syfte, gjorde en första riskbedömning i smågrupper 
samt påbörjade att skissa på mer konkreta handlingsplaner och åtgärder gentemot framkomna 
risker. Detta genomfördes per smågrupp (tre stycken) i digitala matriser som bifogas denna 
rapport. 

Lite mer i detalj fördjupar man sig vid en riskbedömning och konsekvensanalys i att: 
1. Precisera den planerade förändringen: 

 Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare 
eller grupper av arbetstagare berörs? ”Varför, varför, varför!”etc. 

2. Undersöka: 
 Samla in information och identifiera potentiella risker. 

3. Riskbedöma och analysera konsekvenser: 
 Värdera risker som hittas utifrån hur allvarliga de är (på en skala). 

4. Åtgärda: 
 Finn åtgärdsförslag och värdera effekter av dessamma samt skapa handlingsplaner 

och genomför planerade åtgärder så småningom. När ska åtgärderna vara 
genomförda? Vem ser till att åtgärderna genomförs? etc. 

5. Följ upp och kontrollera: 
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 Säkerställ att åtgärder har tagits och utvärdera huruvida dessa gett önskad effekt. 

Aktiviteterna ovan blir sedan återkommande inom ramen för det systematiska arbetsmiljö-
och kvalitetsarbetet samt internkontrollen inom organisationen. 

Arbetssätt 
Workshopen präglades av hög aktivitet, effektivitet och professionalism från deltagarnas sida 
och upplägget var liknande på både för- som eftermiddag, dvs.: 
 Information och presentation i storgrupp 
 Arbete i smågrupper 
 Redovisning med diskussioner i storgrupp 
 Sammanfattning 

Bakgrundsbilder från workshopen bifogas rapporten som PDF. 

Vi hade också ett blädderblock där frågor parkerades som inte direkt anslöt till dagens 
arbetsområden men som ändå är av vikt att framöver hantera, s.k. ”Parkerade frågor” (bilaga). 
Dessa var: 

 Genomföra en Barnkonsekvensanalys 
 Utmaningen att arbeta parallellt med 1. linjedrift och 2. ”Förändringsresan” (”projektet”). 

Tid och resurser en verklig utmaning. 
 Vikten av att också arbeta med vår inre kultur, attityder och beteenden – den inre 

processen, från ”nu” och framåt! Prata med varandra. Mer hängränna än stuprör. Det går 
inte ”bara” att organisera om. 

 ”Gränsdragningsproblematik” är A & O (Christer) 
 Vi ser och har ”saker”, rutiner etc som berör hela kommunen, men som också kan vara/är 

olika idag inom kommunen/förvaltningar. Behöver ”utredas”, synliggöras och tydliggöras. 
 Vilka positiva resultat ska omorganisationen ge? Förklara vinsterna som kan skönjas och 

därmed svaret på frågan som kommer ”varför”. 
 (Inre) sekretessgränser ändras? 
 Finns det en risk att analysera när vi vet så mycket, i detalj etc? (Detta är en levande process 

som ska genomföras kontinuerligt) 
 Har vi tittat på en slags ”best practice” i landet kring organisationsförändringarna? 
 Vad betyder ett ”nära ledarskap”? 
 Hur kan vi arbeta mer effektivt och mer produktivt? Vad betyder det? 
 Klargöra rollerna ”socialchef”, ”biträdande socialchef”, ”avdelningschef”, ”omsorgschef” 

m.fl. 

5. Resultat 

Här under presenteras några av de mer prioriterade riskbedömningar, som gjordes av de tre 
grupperna. Prioriterade risker i vilka man behöver fördjupa sig i och beskriva än mer, förtydliga 
handlingsplaner och åtgörder. Matrisen i sin helhet finns som bilagor till rapporten. 

Det är av grupperna funna risker med stor sannolikhet samt bedömda stora konsekvenser. 
Skalorna för konsekvenser respektive sannolikhet graderas från 1-4. 
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Där sannolikheten multiplceras med konsekvensen, vilket ger riskbedömningspoängen, som 
sedan prioriteras i ordning av angelägenhet. 

Här under de risker som bedömdes som mest angelägna och prioriterade (poäng 12-16). 
Förkortade rubriker utifrån matriserna. 

9 



     
       

       
     

        
     

              
         

                
   

            
     

         
     

          
        

    

Några funna angelägna risker i perspektivet: 
a) ”Fyra chefsled blir tre, en plattare organisation” 

 Risk: Mer ansvar läggs på första linjens chef. 
 Risk: Mer ansvar läggs på avdelningschef. 

Handlingsplan: Tydlig uppdragsbekrivning behövs. En arbetsgrupp behöver kartlägga 
nuvarande roller och förutsättningar inom avdelningarna. 

 Risk: 1:a linjens chefer kan komma att känna sig utsatta utifrån minskat chefsstöd. Kommer 
att ställa stora krav på självständighet, autonomitet, självbestämmande och mandat. 

Handlingsplan: Att beskriva för 1:a linjens chefer vad som kommer att erbjudas i form av stöd, 
samt förväntan på uppdraget. 

 Risk: Nuvarande process som pågår och påverkar nuvarande chefer som meddelats av 
ändrade chefsled, skapar oro och ohälsa. 

Handlingsplan: Påbörja arbetet med samtalsstöd, förtydliga arbetsprocesse och uppdrag, 
uppmuntra till delaktighet och engagemang, motivera. 
Tydliggör hur organisationen kommer att använda nuvarande kompetens, erfarenhet mm. 
Kravprofiler och uppdragsbeskrivningar behöver tydliggöras, presenteras. Transparens och 
öppenhet om varför, vilka etc. 

10 



                   
     

           

     
            

        
  

   

             
    

          

            
                

 

     
          

           
   

         
   

          
            

    

            
           

   

        
        

       

          

      
     
    

     

 Risk: Ska färre klara av att utföra de uppdrag vi har idag – färre ska göra mer? Risk för 
ohälsa, risk för påverkan på kvalitén. 

Handlingsplan: Kartläggning behöver ske, för att finna ny ansvarsfördelning, prioriteringar och 
automatiseringar. 

Några funna angelägna risker i perspektivet: 
b) ”Införande av EN (1) ”ingång” till socialtjänsten, med en omsorgschef nära 
kärnverksamheten och med ett övergripande operativt beslutsmandat över 
organisation- och verksamhetsområdesgränser.” 

 Risk: Brukare ”bollas” runt. 

Handlingsplan: Behöver tydliggöras vad ”EN ingång” innebär i praktiken, så att inte brukare 
bollas runt. Kartläggning behöver ske. 

 Risk: Omsorgschefens arbetsmiljö, vilken är en sårbar roll med höga kompetenskrav. 

Handlingsplan: En specificerad kravprofil behöver tas fram kring bl.a. lagstiftning och praxis, 
stödfunktioner mm. Bör ske i en utökad form där flera parter får lämna sina synpunkter om 
kravprofilens innehåll. 

Några funna angelägna risker i perspektivet: 
c) En organisatoriskt sammanhållen administrativ stödenhet med en tydlig fysisk 
placering till den kärnverksamhet den har att stödja (anpassade kompetens- och 
stödteam i varje avdelning). 

 Risk: Att fler administrativa arbetsuppgifter läggs på myndighetsutövning/enhetschef om 
det administrativa stödet försvinner. 

Handlingsplan: Tillsätt administrativt stöd även för myndighetsutövningen samt enhetschef 
för myndighetsutövningen. Om oklarheter finns för vad en administratör gör i den 
verksamheten idag måste detta kartläggas. 

 Risk: Med dubbla tillhörigheter finns risker i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. 
Den administrativa chefen måste kunna fatta ”rätt” beslut, prioritera rätt, verksamhetens 
behov prioriteras rätt etc. 

Handlingsplan: Kartläggning behöver sker kring ansvarsfördelning, prioritering och 
automatisering samt kring hur att skapa en strukturerad samverkan. 

Se matriserna i sin helhet i bifogade bilagor. 

Workshopen innehåll också tre omgångar med ”individuella omdömen” kring följande 
frågeställningar: 

1. ”Största riskerna som du just nu anser?” 
2. ”Dina tankar inför den fortsatta förändringsresan?” 
3. ”Dina tankar kring dagens workshop?” 

Här under presenteras resultaten som ordmoln: 
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En tydlighet i arbetet framåt måste skapas. Att informera och kommunicera, att vara 
transparent och öppen ger också en tydlighet. 

Deltagarna lyfter fram en ”spänd förväntan”, med positivitet, inför det som kommer framöver. 
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Arbetsättet i workshopen upplevdes som effektivt och produktivt, där individen fick bidra och ta 
del av. 

6. Avslutning 

Den första genomförda risk- och konsekvensanalysen upplevdes som positiv och nu kommer de 
gjorda bedömningarna att ”knådas” vidare, handlingsplanerna blir mer konkreta mm. 
Socialchefen är ägare av det fortsatta analysarbetet där organisationen kommer att förädla 
denna första riskbedömning. 

Ett andra steg med en fortsatt riskbedömning, kommer att ske under april månad där nya 
perspektiv kommer att genomarbetas (d-h). Arbetssätt och metod kommer att bli motsvarande 
som under den första analysen. Perspektiven är: 

d. Försörjningsstöd avvecklas som verksamhetsområde, daglig verksamhet flyttas in i 
avdelning tillsammans med psykosocialt stöd till vuxna, övrig verksamhet till gemensamt 
projekt med arbetsmarknadspolitiska enheten vid Samhällsbyggnadsnämnden (förstudie pågår 
och hanteras ej i denna risk- och konsekvens analys) 

e. Missbruksenheten (i sin helhet) flyttas in i avdelning tillsammans med Stöd till barn och 
familj 

f. Myndighetsutövning vid äldreomsorgen samt LSS-handläggare från stöd till vuxna
funktionsnedsatta ”går samman” till enhet i socialtjänstens INGÅNGS-funktion under ledning 
av omsorgschef 

g. En organisatorisk sammanhållen administrativ stödenhet med tydlig fysisk placering till den 
kärnverksamhet den har att stödja 

h. Systemstöd, strukturer i nuvarande system 

Risk- och analysarbetet är en del (en aktivitet) i den mer långsiktiga ”förändringsresan”. Denna i 
sig bär med sig en mängd delar som också behöver ”behandlas”. 

 Ödmjukhet 
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 En kulturresa, med vikten av att arbeta med attityder och beteenden 
 Delaktighet och engagemang i alla led 
 Informera, informera, informera 

Värdegrund => Vi bottnar i samma värdegrund! 
Vision => Vi vet vad och varför! 
Motivation => Vi vill! 
Kompetens => Vi kan! 
Resurser => Vi har och tar oss resurser! 
Planer => Vi vet hur och när! 
Vi söker och fångar lågt hängande frukter! 
Framgång => Vi firar alla framångar! 
Vi-känsla => Vi gör detta tillsammans! 

Vi på HRM Affärsutveckling AB, som haft förmånen att genomföra denna risk- och 
konsekvensanalys i steg 1, tackar för socialförvaltningens förtroende och önskar stort lycka till i 
det fortsatta bearbetnings- och utvecklingsarbetet! 

Stockholm 2019-04-04 

Enligt uppdrag, 

Jimmy Svensson 
Konsult 

HRM Affärsutveckling AB 
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7. Bilaga 

 Bilaga till rapporten i separat dokument: 
Smågruppernas matriser kring deras ”risk- och konsekvensanalyser 2019-03-28. 

 Bilaga till rapporten i separat dokument: 
Minnesanteckningar smågrupp nr 1. 

 Bilaga till rapporten i separat dokument: 
Presentationsbilder (PDF) från workshop 2019-03-28. 

 Foto: Risker visualiserade med mest angelägna risker längst upp till höger. 
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Bild: Vikten av information och kommunikation i alla led i tidigt skede. Förändring kräver tid 
och uthållighet. Inkludering i alla led avgörande för framgång, då det ger förståelse, delaktighet, 
engagemang och ansvar. 

End of line 
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Piteå 2019-03-28 

Fredrik/Eva, från Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalysarbete med referensgrupp 

Samlad bild arbetsgrupperna 1-3 

Vilken risk, även för ohälsa och Handlingsplan med åtgärder för att Uppföljning 
olycka, kan förändringen medföra (S

Sa
nn

ol
ik

he
t 1 

) 

(K
Ko

ns
ek

ve
ns

1 
)

Ri
sk

be
dö

m
ni

ng
1 

Pr
io

rit
et

2 

förebygga och/eller reducera risk 

Ref. 
Risk att eliminera eller förbättra – beskriv 
VAD 

1=Osannolik 
2=Mindre 
3=Trolig 
4=Hög 

1=Obetydlig 
2=Kännbar 
3=Allvarlig 
4=Mycket 
allvarlig 

Beslutad åtgärd - beskriv HUR 
Ansvarig/ 
operativ 
genomförare 

Klart 
Datum/ 
Ansvarig 

Kontroll 
Datum/ 
Ansvarig 

Mer ansvar läggs på 
avdelningschef (A). 

3 3 9 
Stör 
re 
ans 
vars 
omr 
åde 

4 En arbetsgrupp som 
kartlägger nuvarande roller 
och förutsättningar inom 
vardera avdelningen. Vad 
innebär ett nära ledarskap, 
genom stöd av närmaste chef. 

Förvaltnings 
chef, vice 
förvaltnings 
chef. 

2019-
04-15 

Mer ansvar läggs på första linjens 
chef (A). 

4 4 16 
Vilk 
et 
stöd 
får 
chef 

1 Tydlig uppdragsbeskrivning 
när omorganisationen är klar 
och beroende på innehållet i 
arbetsbeskrivningen kommer 
det behövas ett administrativt 
stöd för första linjens chefer 

Förvaltnings 
chef, vice 
förvaltnings 
chef. 

19-10-
01 



 

     

 
 

 

     
   

   
   

   
   
    

    

  

 
 

 

 

 

 
 

 

    
      
     

    
    

    
    
     
    

  
  

   
    
    

 

  

   
 

 
 
 

   
   

      
  

  

Piteå 2019-03-28 

ef som är anpassat till den 
av verksamhet man arbetar 
när inom. 
mst 
a En arbetsgrupp som 
chef kartlägger nuvarande roller 
? och förutsättningar inom 

vardera avdelningen. Vad 
innebär ett nära ledarskap, 
genom stöd av närmaste chef. 

Brukare ”bollas” (B) 3 4 12 
Ris 
k 
att 
bru 
kar 
e 
änd 
å 
boll 
as 
run 
t, 
vem 
tar 
boll 
en? 

3 Tydliggöra vad ”En ingång” 
innebär i praktiken så att inte 
brukare bollas runt. De som 
arbetar med ingångar idag 
måste samlas och kartlägga 
vilka frågor som brukar 
komma från brukare och 
besluta hur ”En ingång” ska 
formas. Ska ingången till 
socialtjänsten vara 
sammankallande för 
exempelvis nätverksmöten där 
flera områden är inblandade 
samt fördela ärenden till 
vardera avdelningen. 

Förvaltnings 
chef, vice 
förvaltnings 
chef. 

Omsorgschefen måste behålla 2 2 4 5 Omsorgschefens roll och Förvaltnings 
helikopterperspektivet (B). Ris mandat måste tydliggöras chef, vice 

ken samt vilka krav som ställs på förvaltnings 
är den personen. chef. 
att 



 

     

 

 

    
   

 
     

 
 
 

 

 

 

   
  

  
  

  
     

    
    

  

    
  

   
 

     
     

       
 

  

   
     

    
    

      

Piteå 2019-03-28 

viss 
a 
avd 
elni 
nga 
r 
sne 
dbe 
last 
as 

Risk att mer administrativa 
arbetsuppgifter läggs på 
myndighetsutövning/enhetschef 
om det administrativa stödet 
försvinner. 

4 4 16 
Beh 
öve 
r 
sam 
ma 
stöd 
som 
and 

1 Tillsätt administrativt stöd 
även för 
myndighetsutövningen samt 
enhetschef för 
myndighetsutövningen. Om 
oklarhet finns för vad en 
administratör gör i den 
verksamheten idag måste det 
kartläggas. 

Förvaltnings 
chef, vice 
förvaltnings 
chef. 

ra 
förs 
ta 
linj 
ens 
chef 

Om administrativa stödet fysiskt 3 3 9 4 Om detta inträffar måste det Förvaltnings 
flyttar försvåras kartläggas hur ett sådant stöd chef, vice 
kommunikationsvägar som idag i såfall skulle se ut för att förvaltnings 
är enkla. effektivisera chef. 

kommunikationsvägarna. 
A Risker att övriga/kvarvarande 4 3 12 3 Beskriva och förtydliga uppdragen FC 2019-

chefsled får en högre arbetsbelastning. samt gränsdragningar mellan FC, 05-31 
bitr FC, avd chef-1:a linjens chef-
Stödfunktioner 



 

     

      
     

     
    

  

      
      
     

       
      

   

   

     
       

       
   

      
         

    
   

    

    
      

     
 

 

     
    
     

  

    
   

   
    

    
   

  
  

   
  

       
    

     
   

  

       
      

      
     

Piteå 2019-03-28 

A 1:a linjens chefer kan komma att 
känna sig utsatta utifrån minskat 
chefsstöd. Kommer att ställa stora 
krav på självständighet, autonomitet, 
självbestämmande och mandat. 

4 4 16 2 Beskriva för 1:a linjens chefer vad 
som kommer att erbjudas i stöd, 
samt förväntan på uppdrag både 
hos dem och deras resp avd chef. 
Anpassa stöd till uppdrag så det 
inte blir ett likhetstänk 

FC samt bitr 
FC 

Snarast 19-05-31 

A 

A 

1:a linjens medarbetare kan komma 
att få minskat stöd i det dagliga 
arbetet, risk för ohälsa och otrygghet i 
utförande av vissa arbetsuppgifter 
De nya avd chefsuppdragen ff otydliga 
i sin beskrivning, det i sig är en risk. 
Vad förväntas, vad innehåller 
uppdraget i sin helhet? 

4 

3 

3 

3 

12 

9 

4 Se ovan FC samt bitr 
FC 

19-05-
31 

A Kommer nuvarande och tilltänkta 
stödfunktioner, kopplat till ny org vara 
tillräckliga? 

3 3 9 6 Ta fram åtgärds- och 
utvärderingsplan 

Förvaltnings 
ledning 

Under 
första 
hälften -
20 

2020-12-31 

A Nuvarande process som pågår och 
påverkar nuvarande chefer som 
meddelats av ändrade chefsled, skapar 
oro och ohälsa 

4 4 12 1 Starta arbete med samtalsstöd, 
förtydliga arbetsprocessen och 
uppdrag, uppmuntra till 
delaktighet. Tydliggöra hur man 
kommer att använda nuvarande 
kompetens, erfarenhet mm. 
Kravprofiler och 
uppdragsbeskrivningar behöver 
presenteras, transparans om 
varför, vilka mm 

FC Snarast 2019-05-31 

A För stor variation i resp avd . 
Kostnadsdrivande, numerär, behov av 
stöd, hot o våld, medialuppvaktning, 
komplexitet, ifrågasättande, politisk 
ambitionsnivå etc etc 

3 3 9 5 Ev omtag, ny översyn på resp avd 
innehåll. Alt tillskapa bitr avd chef 
för någon eller några avd som 
bistår 1:a linjen i större 
utsträckning 

FC Snarast 2019-05-31 



 

     

       
    

      
   

 
      

    
    

     

   
     

          
 

 

        
         

      

     
  

     
  

   
      

 

  

    
  

        
      

    
   

     
     

Piteå 2019-03-28 

B Otydlig i sin beskrivning, vad, hur och 2 2 4 1 Ta fram beskrivning på vad menas FC Snarast 2019-05-31 
i vilket skede i processen? ”en ingång”, samt 

uppdragsbeskrivning, mandat 
C Svår att bedöma behoven då vi 

dessutom har centralt styrda 
stödfunktioner, vika mandat kommer 
de att ha utifrån just det? 

2 2 4 1 Uppdragsbeskriva samt besluta 
om fysisk placering för varje 
funktion 

FC Snarast 2019-05-31 

C Är de tillräckliga utifrån behov och 
efterfrågan? 

2 2 4 2 Ta fram åtgärds-och 
utvärderingsplan 

Förvaltnings 
ledning 

Under 
första 
hälften -

2020-12-31 

20 
a. 

Ska färre klara av att utföra de uppdrag 4 3 12 Kartläggning, ny ansvarsfördelning, 
vi har idag – färre ska göra mer? Risk Prioritera/automatisera. 
för ohälsa, risk för påverkan på 
kvalitén. 

Risk för ökat stuprörstänk (2 2 3 6 Kulturarbete. 
avdelningschefer blir 8) 

Risk för att risk- och 3 3 9 Formulera en ”kravspec” som 
konsekvensbedömningar (systematiskt matchar avdelningens behov. 
arbetsmiljöarbete) medarbetare blir 
svårare om inte närmaste chef har 
verksamhetsnära kunskap/kompetens. 
b. 

Samlas allt till en ingång finns risk för 2 3 6 Kartläggning av vad som är 
att glappet ökar mellan medborgare och ”vettigt” att samla under en ingång. 
slutlig enhet/handläggare som ska 
ansvara för utredningen. 



 

     

    
     

   

      
   

 
    

    
   

     
  

  
 

 

  
 

                 

                          

Piteå 2019-03-28 

Risk för omsorgschefens arbetsmiljö, 
sårbar roll med höga kompetenskrav. 

3 3 9 Krav.spec lagstiftning och praxis. 
Stödfunktion. 

c. 

Med dubbla tillhörigheter finns risker i 
sociala och organisatoriska 
arbetsmiljön 
(Administrativa chefen kunna fatta 
”rätt” beslut, prioritera rätt, 
verksamhetens behov prioriteras rätt.) 

Risk för fortsatt specialisering och 
sårbarhet? 

4 

3 

3 

2 

12 

6 

Kartläggning, ansvarsfördelning, 
prioritera/automatisera. 
Strukturerad samverkan. 

Kartläggning, ansvarsfördelning, 
prioritera/automatisera. 

1) Sannolikhet * Konsekvens = Riskbedömning. Använd skala 1-4. (Sannolikhet:1=Låg 2=Mindre 3=Trolig 4=Hög) (Konsekvens: 1=Obetydlig 2=Kännbar 3=Allvarlig 4=Hög) 

2) Prioritet: Ange och åtgärda det mest allvarliga/akuta först = 1. Ange det som lättast kan åtgärdas = 2. Fortsätt att prioritera resterande risker/problem = 3-5 osv. 



   
 

         
           

          
              

      
        

     
             

             
   
          

              
          

  
      
                 

             
            

           
              
                

                  

   
                

  
               

             
                

                  
      

      

         
            

         
   

        
     

Minnesanteckningar under diskussionerna 2019-03-28 
Grupp 1 
Chefsled 
 Nuvarande verksamhetsområdeschefers roll förändras – tar över nuvarande avdelningschefens 

roll. Nuvarande avdelningschefer har en övergripande roll och ett helikopterperspektiv för 
verksamheten- Det kommer försvinna då man blir flera olika avdelningar. 

 Avdelningarnas storlek och förutsättningar skiljer sig å – olika antal enhetschefer under sig och 
verksamheternas flöde av ärenden skiljer sig åt. 

 Första linjens chefer har mycket personal under sig. 
 Avdelningschefernas roll – stöd, ansvar etc 
 Närhet till chef för baspersonal – vilket stöd/närhet får första linjens chef från avdelningschefen 
 Strategiska arbetet för enhetschefen och dess verksamhet, inte bara vara operativt arbete med 

här och nu perspektiv 
 Risk för att fler uppgifter/ansvar kommer läggas på första linjens chef 
 Budget = en börs – i praktiken. När omsorgschefen fördelar arbetet mellan de olika 

avdelningarna. Som chef står man till svars för sin ekonomi. 

En (1) ingång 
 Intern bollning av ärenden – Luleå modellen 
 Viktigt med samverkan och dialog för att så långt som möjligt komma överens om vem som är 

huvudansvarig – en kontakt för den enskilde medan vi samverkar med varandra bakom 
kulisserna. En kan inte vara expert på allt men tillsammans blir vi starka. 

 Omsorgschefen – kompetens och helikopterperspektiv och vara objektiv utifrån individens behov 
och vad som är kommunens ansvar inte vad vi har att erbjuda utifrån våra resurser. 

 Risk att sned belasta vissa verksamheter – då det inte finns en tydlighet var man hör hemma… 
 En socialtjänst – risk att det inte blir verkstad om vi inte jobbar med de inre strukturer och 

samverkansformerna 
 Egna firmor = avdelningarna 
 Jobba med den inre kulturen på socialtjänsten – vi gör som vi alltid har gjort måste bort… 

Sammanhållen administrativ stödenhet 
 Administrativt stöd – en ingång – försvinner det stödet – ökad belastning på handläggare och 

enhetschef 
 Om de inte sitter nära verksamheten som idag – en risk – försämrad tillgänglighet 
 Om det administrativa stödet sammanförs till en avdelning – om inriktningen blir att de ska göra 

på ett mer likvärdigt arbete finns det risk för att en del uppgifter kommer falla tillbaka på chefer, 
handläggare som vissa administratörer gör idag. 

Handlingsplan 
Mer ansvar läggs på första linjens chef 

 Tydliggöra första linjens chefs uppdrag/arbetsbeskrivning anpassat utifrån vilken verksamhet 
man arbetar inom. Vissa saker är gemensamma medan annat är knutet till verksamhet/roll 

 Administrativt stöd kopplat till chefs uppdrag/arbetsbeskrivning – anpassat utifrån 
enhetschefens funktion och behov 

 Vad innebär ett nära ledarskap (stöd fr närmaste chef)??? 
 Kartlägga nuvarande roller och dess innehåll 



           
             

    
        

  

                
            

   
               

     

              
                

    

Avdelningschef 

 Kartlägga nuvarande roller/avdelningar – förutsättningarna ser olika ut. Olika avdelningar har 
olika behov och förutsättningarna är olika beroende på vilken avdelning man är chef över 

 Tydliggöra avdelningschefens roll/uppdrag och arbetsbeskrivning 
 Vad innebär ett nära ledarskap (stöd till närmaste chef)??? 

En (1) ingång 

 Tydliggöra vad en ingång innebär i praktiken – vilken funktion ska den ha t.ex. identifierar att 
personen har komplext behov där socialtjänsten behöver nätverka och göra upp en 
gemensam plan för individen 

 Omsorgschefens roll i förhållande till övriga = förutsättning för att en brukare inte ska bollas 
runt. 

 Rita upp ramarna för inre samverkan. 

Sekretessgränserna kan flyttas – hur hantera den inre sekretessen och vilka konsekvenser får det 
t.ex. att stöd till försörjning flyttas från socialtjänsten. Stöd till försörjning har ofta sina klienter inom 
andra delar av våra verksamheter. 

… 



Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

Varmt välkommen! 

Socialtjänsten 



Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

Inramning 

Eva/Fredrik & Jimmy 

Socialtjänsten 



 

  

   

  

 

  

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

Inledning 

• Vi som är här – laget runt 

• Dagens aktivitet, bakgrund, syfte och mål 

• Agenda, tider och praktiskt (materiel, dator, fika, lunch) 

• Förändringsresan i stort 

• Arbetssätt: ”workshop” i smågrupper och helgrupp

• De tre huvudspåren att lägga fokus på under dagen 

• ”Sen då”

• Tankar och idéer efter workshop (maila Jimmy: jimmy@hrmab.se) 

Socialtjänsten 

mailto:jimmy@hrmab.se


 

Workshop 2019-03-28
Laget runt 

Risk- och konsekvensanalys 
• Eva Börjesson Öman 

• Jimmy Svensson 

• Anette Carlsson 

• Birgitta Lindberg 

• Christer Grahn 

• Ida Lundgren 

• Leena Leijon 

• Madeleine Westman 

• Peter Eklund 

• Petra Stridsman 

• Roger Burman 

• Rose-Marie Ställ 

• Sara Romell 

• Sten Andersson 

• Tomas Backeström 

• Veronica Öhlund 

Socialtjänsten 



 

  

 

 

  

  

    

     

  

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

Dagens aktivitet 

• Risk- och konsekvensanalysen syftar till att i första hand 

undanröja risker, såväl fysiska, organisatoriska som sociala. I 

andra hand för att minimera effekter som kan innebära risker 

för ohälsa etc. 

• Risk- och konsekvensanalysen genomförs med fokus på de 

planerade förändringarna: 

1) två chefsled blir ett, plattare organisation 

2) ny funktion - omsorgschef 

3) sammanhållet administrativt stöd 

• Vår första analys kommer att vara ett levande dokument som 

utvecklas över tid. Även arbetet med handlingsplaner, kopplat 

till analyserna, hoppas vi hinna påbörja. 

Socialtjänsten 



 

  

 

    

   

   

 

 

Agenda, kl. 9-16 

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

09.00-09.45 (prel.tider) 

• Välkommen! 

• Inledning: laget runt, syfte och mål med dagen mm 

• Om ”förändringsresan” i sig, bakgrund och syfte

• Om aktiviteten risk- och konsekvensanalysen: bakgrund, workshopen mm 
FM (I mindre grupper ”knådar” vi de risker vi kan se, utifrån de aktuella

förändringarna. Dokumenteras i dator/dokumentmall + blädder.) 

09.45-10.45 

• I mindre grupper bedöma risker (dator, mall) + flexibel fika 

10.45-11.45 

• I helgrupp redovisa, diskutera och ”knåda” vidare (blädderblock)

11.45-12.00 

• Avrundning + Inför eftermiddagspasset 

Socialtjänsten 

https://11.45-12.00
https://10.45-11.45
https://09.45-10.45
https://09.00-09.45


Socialtjänsten

Risk- och konsekvensanalys



 

 

  

 

  

 

 

Agenda, kl. 9-16 

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

13.00-13.15 (prel.tider) 

• Välkommen tillbaka! 

• Tankar 

13.15-14.00 

• I mindre grupper skissa på handlingsplaner samt uppföljningstankar 
EM (dator, mall) 

14.00-14.15 

• Gemensam fika 

14.15-15.30 

• I helgrupp redovisa, diskutera och ”knåda” vidare (blädderblock)

• Titta på helheten, så långt vi kommit 

15.30-16.00 

Avrundning + Laget runt + Arbetet framåt• 

Socialtjänsten 

https://15.30-16.00
https://14.15-15.30
https://14.00-14.15
https://13.15-14.00
https://13.00-13.15


 

 

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

• Alla bidrar 

• Alla kommer till tals 

• Öppenhet och transparens 

• …

Socialtjänsten 



  

  

   

   

 

   

     

   

  

  

  

    

Ur genomlysningsrapporten 

2017-11-28 

Strukturell översyn 

”Som beställare äger kommunchefen ansvaret att hantera genomlysningen och 

dess rekommendationer vidare.Vi ser ett större strukturproblem för hela 

socialtjänsten, där det nu inte längre räcker att göra enstaka ad-hoc-insatser 

och besparingar, där socialtjänstens förutsättningar behöver ses över på djupet 

för att klara de givna uppdragen.Vi föreslår därför vi att gemensamt låta skapa 

ett långsiktigt hållbart utvecklingsprogram för hela socialtjänsten –

”Utvecklingsprogram för socialtjänsten 2018-2022”, som också blir ett slags

strukturell översyn. 

Ett program där socialtjänsten över tid ges råd- och andrum att genomföra de 

nödvändiga förändringarna och en gång för alla vända den negativa trenden, 

inte minst den hårt ansträngda ekonomin.Att tillsammans sätta en stark 

gemensam målbild och viljeinriktning, med flera intressenter engagerade. Ett 

arbete som kommer att kräva ett hårt och intensivt arbete, men också där 

uthållighet och mod för alla parter blir avgörande.” m.m.

Socialtjänsten 

https://uppdragen.Vi
https://vidare.Vi


Ur genomlysningsrapporten 

2017-11-28 

Socialtjänsten 



Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

Socialtjänsten 

HR-bloggen.se 



  

  

    

  

 

  

  

    

 

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

• Alla organisationer går över tid in i mer eller mindre stora och omfattande 

förändringar, som inte utgör del av den ordinarie verksamheten. 

• Det är vid dessa tillfällen som organisationen, via arbetsgivaren, bl.a. ska 

genomföra riskbedömningar och konsekvensanalyser och planera för 

förändringarna. 

• Det kan handla om större strukturella förändringar, personalförändringar, 

införande av nya arbetssätt etc. 

• Redan i planeringsstadiet av förändringarna behöver man göra bedömningar 

huruvida förändringarna medför olika slags risker, även risker för ohälsa, 

vilka senare kan komma att behöva åtgärdas via handlingsplaner. 

• Att vid dessa tillfällen, som nu inom socialtjänsten i Piteå, tillsätta en särskild 

referensgrupp är en utmärkt idé för att proaktivt möta upp eventuella 

hinder på vägen mot den nya organisationen. 

Socialtjänsten 



Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

Socialtjänsten 



 

  

 

   

    

     

 

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön vilket regleras och 

beskrivs i arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt 

arbetsmiljöarbete samt vid ändringar i verksamheten gäller 

följande: 

”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren 

bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall 

som kan behöva åtgärdas”,

8 §, andra stycket,AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Socialtjänsten 



  

 

  

 

 

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

• Risk- och konsekvensanalysen syftar till att i första hand 

undanröja risker, såväl fysiska, organisatoriska som sociala. 

• I andra hand för att minimera effekter som kan innebära risker 

för ohälsa etc. 

• Dagens analys,  vår första, kommer att vara ett levande 

dokument som bearbetas över tid. 

• Vi hoppas också hinna påbörja arbetet med handlingsplaner 

kopplat till analyserna. 

Socialtjänsten 



 

  

      

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

Grov process vid aktiviteten ”risk- och konsekvensanalys”:

OBS! En levande process, som inleds torsdag 28/3, i en ws för en bredare referensgrupp. 

Socialtjänsten 

Precisera förändringen 
Gör risk- och 
konsekvens-
analys 

Skissa på handlingsplaner 
Ågärda 
Följ upp => utvärdera Bakgrund och syfte 



  

  

   

    

 

  

  

  

 

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

Arbetsgången för riskbedömning och konsekvensanalys: 

1. Precisera den planerade förändringen: Vad består ändringarna av? Var 

ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare 

berörs? ”Varför, varför, varför!”etc. 

2. Undersök: Samla in information och identifiera potentiella risker. 

3. Riskbedöm & analysera konsekvenser: Värdera risker som hittas 

utifrån hur allvarliga de är (på en skala). 

4. Åtgärda: Finn åtgärdsförslag och värdera effekter av dessamma samt skapa 

handlingsplaner och genomför planerade åtgärder så småningom. När ska 

åtgärderna vara genomförda? Vem ser till att åtgärderna genomförs? etc. 

5. Följ upp och kontrollera: Säkerställ att åtgärder har tagits och utvärdera 

huruvida dessa gett önskad effekt. 

➢ Aktiviteterna ovan blir sedan återkommande inom ramen för 

det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet samt internkontrollen. 

Socialtjänsten 



 

   

   

 

 
 
 

• Uppdraget: 

– Finn och bedöm risker, prioritera (dator/mall+ blädderblock) 

Smågruppsarbete I 

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

• Diskutera och ”knåda” tillsammans, inkluderande

• ”Klockare” och ”dokumentatör”

• Redovisning med diskussioner i storgrupp 

• Materiel samlas in + mailas (jimmy@hrmab.se) 

➢ DELTAGARE,TID, LOKAL, MATERIEL & FIKA 

1) fyra chefsled blir tre, plattare organisation 
2) ny funktion – omsorgschef 
3) sammanhållet administrativt stöd 

Socialtjänsten 

mailto:jimmy@hrmab.se


  

 

  

  

 

    

 

  

  

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

• Våra tre huvudspår att mestlägga fokus på under dagen, i riskbedömningen: 

1) fyra chefsled blir tre, plattare organisation 

(kortare beslutsvägar, strategiska chefer som driver förändringsarbete) 

2) ny funktion – omsorgschef 

(leder processer över avdelningsgränser, utvecklar en ingång för medborgare) 

3) sammanhållet administrativt stöd 

(utlokaliserat stöd, samordnat stöd, effektiv utformning, minskad sårbarhet, 

digitalisering/automatisering) 

• Prioritera diskussioner på närliggande risker och konsekvenser, 

av dessa tre huvudspåren i en justerad organisation: 

– Vad betyder justeringen i praktiken? etc. 

Socialtjänsten 



  
 
 

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

Om matrisen (i datorn) 

1) två chefsled blir ett, plattare organisation 
2) ny funktion – omsorgschef 
3) sammanhållet administrativt stöd 

Socialtjänsten 



 
 
 

Matris 

Socialtjänsten 

1) fyra chefsled blir tre, plattare organisation 
2) ny funktion – omsorgschef 
3) sammanhållet administrativt stöd 

Smågruppsarbete I Smågruppsarbete II 



 
 
 

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 
Smågruppsarbete I 

• Frågor och funderingar (riskbedömning)? 

• Återsamling kl NN 

Smågrupps-
arbete 

Storgrupp 
Smågrupps-

arbete 
Storgrupp 

FM EM 

1) fyra chefsled blir tre, plattare organisation 
2) ny funktion – omsorgschef 
3) sammanhållet administrativt stöd 

Socialtjänsten 



 

 
 
 

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

• Redovisning helgrupp ”riskbedömning” av 

smågruppsarbeten, med diskussioner 

Smågrupps-
arbete 

Storgrupp 
Smågrupps-

arbete 
Storgrupp 

FM EM 

1) fyra chefsled blir tre, plattare organisation 
2) ny funktion – omsorgschef 
3) sammanhållet administrativt stöd 

Socialtjänsten 



Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

• Efter storgruppsredovisning (”riskbedömning”)

• ”Mentimeter”

• Ordmoln: ”risker”, med fokus på de tre områdena

Socialtjänsten 



Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

Efter lunchen 

Socialtjänsten 
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Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

Smågruppsarbete II 

Uppdraget: 

– Skissa på Handlingsplan och Uppföljning (dator/mall+ blädderblock) 

• Diskutera och ”knåda” tillsammans, inkluderande

• ”Klockare” och ”dokumentatör”

• Redovisning med diskussioner i storgrupp 

• Materiel samlas in + mailas (jimmy@hrmab.se) 

➢ DELTAGARE,TID, LOKAL, MATERIEL & FIKA 

Socialtjänsten 

mailto:jimmy@hrmab.se


 
 
 

Matris 

Socialtjänsten 

1) fyra chefsled blir tre, plattare organisation 
2) ny funktion – omsorgschef 
3) sammanhållet administrativt stöd 

Smågruppsarbete I Smågruppsarbete II 



 
 
 

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 
Smågruppsarbete II 

• Frågor och funderingar (handlingsplaner och uppföljning)? 

• Återsamling kl NN 

Smågrupps-
arbete 

Storgrupp 
Smågrupps-

arbete 
Storgrupp 

FM EM 

1) fyra chefsled blir tre, plattare organisation 
2) ny funktion – omsorgschef 
3) sammanhållet administrativt stöd 

Socialtjänsten 



 
 
 

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

• Redovisning helgrupp ”handlingsplaner och uppföljning” av 

smågruppsarbeten, med diskussioner 

Smågrupps-
arbete 

Storgrupp 
Smågrupps-

arbete 
Storgrupp 

FM EM 

1) fyra chefsled blir tre, plattare organisation 
2) ny funktion – omsorgschef 
3) sammanhållet administrativt stöd 

Socialtjänsten 



Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

Eftertankar 

Vad händer ”nu”? (Eva) 

…

Socialtjänsten 



  

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

Avslutningsvis: 

”Dina tankar inför den fortsatta resan”

Socialtjänsten 



 

Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

Vidare tankar och funderingar till 

jimmy@hrmab.se 

Socialtjänsten 

mailto:jimmy@hrmab.se


Workshop 2019-03-28 

Risk- och konsekvensanalys 

Stort tack för idag! 

Socialtjänsten 



   

  

Ärende 10 

Avtal för sjukskötersketjänster 



 

  

  
      

               
                 
      

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-10 
Dnr 19SN96 

Avtal för sjukskötersketjänster 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna avtalet. 

Ärendebeskrivning
Ett avtal om köp av sjukskötersketjänster från bemanningsföretag som inte är med i det avtal 
som redan finns för Piteå kommun. Avtalet behövs då de företag som vi redan har avtal med 
inte kan leverera de sjuksköterskor vi behöver. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Leena Leijon 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



 
 

     
  

   

     
     

          
         

         

  

 

 
 

  
  

    

  

 
 

   

   

  
  

 

  

        
            
     

AVTALSDOKUMENT 
2019-04-09 

Organisation Avtal 
Piteå kommun Sjukskötersketjänster 

SJUKSKÖTERSKETJÄNSTER 

Avtalsnummer 
Diarienummer 
Startdatum 
Slutdatum 
Avtalstyp 
Förlängningsvillkor 

41799 
19SN96 
2019-04-01 (samma som aktuell tjänstgöringstid nedan) 
2019-08-31 (samma som aktuell tjänstgöringstid nedan) 
Tjänsteavtal 
Detta avtal gäller för specifik namngiven sjuksköterska samt för dennes 
godkända ersättare för den tid som specificerats enligt nedan. 

Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan vidare 
uppsägning. 

Köpare: Piteå kommun 

Avtalsansvarig 
Organisationsnummer 
Adress 
Postnummer 
Postort 
Land 
Telefon 
Mobiltelefon 
E-postadress 

Leena Leijon 
212000-2759 
Svartuddsvägen 1 
941 85 
PITEÅ 
SWEDEN 
0911-69 62 60 
070-688 81 55 
leena.leijon@pitea.se 

Säljare: Vårdpartner i Norden AB 

Kontaktperson 
Organisationsnummer 
Adress 
Postnummer 
Postort 
Land 
Telefon 
Mobiltelefon 
E-postadress 

Mattias Brofjorden VD 
559161-4457 
Gjuterivägen 13 
168 67 
Bromma 
SWEDEN 
08- 722 22 50 

mattias@vardpartner.com 

Aktuell sjuksköterska:Marianne Olofsson-Kakh 

Personnummer 710923-9009 
Adress Floragatan 10 D 
Postnummer 941 51 
Postort Piteå 
Land SWEDEN 
Telefon 
Mobiltelefon 070-256 21 07 
E-postadress lillpitehastkraft@live.se 

Aktuell tjänstgöringstid Från och med 190401 till och med 190831 
Aktuell tjänstgöringsprocent 100% , undantaget Mariannes egen ledighet 3v i maj, 3v i juli 
Aktuell timdebitering se bilaga “Sjukskötersketjänster, Prisbilaga” 

Piteå kommun Piteå kommun Svartuddsvägen 1 
212000-2759 941 85 PITEÅ 

SWEDEN Sida 1 av 10 

mailto:lillpitehastkraft@live.se


 
 

     
  

   

 

 

     

       

  

 

   
   
  

    

  
  
  

 

 

   
 

  
   

  
  
  

  

           
                

              

AVTALSDOKUMENT 
2019-04-09 

Organisation Avtal 
Piteå kommun Sjukskötersketjänster 

1 Kommersiella villkor 

1.1 Avtalets parter 

Köpare 
Piteå kommun, 212000-2759, nedan kallad kommunen. 

Leverantör 
Vårdpartner i Norden AB, 559161-4457, nedan kallad leverantören. 

1.2 Kontaktpersoner under avtalstiden 

Kommunens kontaktpersoner: 

Kontakt i löpande frågor/beställningar: 
Namn Carina Ferm 
E-post: carina.ferm@pitea.se 
Tfn: 0911-697938, eller 697939 

Kontakt i avtalsfrågor: 
Namn: Leena Leijon 
E-post: leena.leijon@pitea.se 
Tfn: 0911-696260 

Leverantörens kontaktpersoner 

Kundtjänst/kontakt i löpande frågor/beställningar: 
Namn:Adrian.E Blomstervik 
E-post: Adrian@vardpartner.com 
Tfn: 072-801 54 44 

Kontakt i avtalsfrågor: 
Namn: Mattias Brofjorden 
E-post mattias@vardpartner.com 
Tfn:08-722 22 50Vårdpartner 

Det åligger leverantören att se till att kommunen alltid har uppdaterade kontaktuppgifter. 
Avbeställning, reklamation etc från kommunen kommer att ske till den angivna e-posten för kundtjänst/kontakt i löpande 
frågor/beställningar. Observera att det står på leverantörens ansvar att bevaka eventuell inkommen e-post från kommunen. 

Piteå kommun Piteå kommun Svartuddsvägen 1 
212000-2759 941 85 PITEÅ 

SWEDEN Sida 2 av 10 

mailto:mattias@vardpartner.com
mailto:Adrian@vardpartner.com
mailto:leena.leijon@pitea.se
mailto:carina.ferm@pitea.se


 
 

     
  

   

             
                  

   

              
                

  

          
  

                    
                

                  
 

             

                 

              
 

  

              
                 
       

           
                     

       

                  

   

                 
    

            
         

             
                

                 
   

 

AVTALSDOKUMENT 
2019-04-09 

Organisation Avtal 
Piteå kommun Sjukskötersketjänster 

1.3 Avtalsomfattning 

Avtalet omfattar kommunens tillfälliga behov av Sjukskötersketjänster till (Berggårdens kopplingsområde.Tjänsten ska utföras av 
namngiven sjuksköterska enligt ovan. Avtalet är endast giltigt under den specifika tid som den namngivna sjuksköterskan skall utföra 
tjänst åt kommunen. 

1.4 Kontraktshandlingar 

Nedan angivna handlingar reglerar detta avtal. Dessa handlingar kompletterar varandra. Förekommer i dessa handlingar 
uppgifter eller föreskrifter som strider mot varandra, gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, i 
följande inbördes ordning: 

1. Skriftliga ändringar och tillägg till tecknat avtal, vilka överenskommits mellan parterna. 
2. Avtal med bilagor. 

1.5 Genomförande 

Leverantören skall utföra alla delar av uppdraget i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och dess bilagor samt med den 
skicklighet, snabbhet och omsorg som kommunen har anledning att förvänta sig av ett välrenommerat företag i branschen. 

Leverantören får inte under avtalstiden utöva verksamhet som kan rubba kommunens förtroende för leverantören i något som gäller 
avtalat uppdrag. 

Parterna skall hålla varandra underrättade om förhållanden som kan antas ha betydelse för uppdraget. 

1.5.1 Arbetsledning/Ansvar 

Uppdrag skall utföras i den omfattning och efter de anvisningar som fortlöpande kommer att lämnas av representanter för 
kommunen. 

Leverantör har det totala arbetsgivaransvaret för den personal som tillhandahålls för aktuella bemanningsuppdrag åt 
kommunen. 

1.5.2 Lagar och förordningar 

 Leverantören skall uppfylla samtliga krav i för hälso- och sjukvården gällande lagar, förordningar och författningar. 
 Leverantören har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd etc. och andra 

bestämmelser relevanta för uppdraget efterlevs under tjänstens utförande. 
 Leverantören är skyldig att kontinuerligt hålla sig underrättad om förändringar i dessa. 
 Leverantören får inte vidta åtgärder som kan åsidosätta lag eller som på annat sätt strider mot vad vid varje tidpunkt under 

avtalsperioden gäller för denna typ av verksamhet. 

1.5.3 Tillstånd 

Leverantören ska inneha för uppdraget nödvändiga och/eller lagenliga tillstånd som krävs för att utföra den tjänst som har avtalats. 

1.5.4 Teknisk förmåga och kapacitet 

Leverantören skall ha god kompetens, förmåga och kapacitet att leverera/utföra tjänsten. Tjänsten skall utföras i den omfattning 
som framgår av detta avtal. 

Leverantören skall ha erfarenhet av bemanningsuppdrag av sjukskötersketjänster. Leverantören skall ha bedrivit 
verksamhet avseende bemanning av sjukskötersketjänster under minst ett (1) år. 
Leverantören skall tillhandahålla resurser och personal med erforderlig kompetens och kapacitet. Leverantören skall 
tillhandahålla sjuksköterskor där de enskilda sjuksköterskorna skall ha minst två (2) års yrkeserfarenhet som sjuksköterska i 
Sverige. 
Leverantören skall vidare ha tillräcklig kapacitet och resurser för att kunna tillhandahålla ersättare för pågående uppdrag vid 
frånvaro/sjukdom eller annan orsak. 

1.5.5 Systematiskt kvalitetsarbete 
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Leverantören ska via kvalitetssäkringssystem säkerställa att det egna arbetet utförs med rätt kvalitet och med den precision som 
krävs inom respektive uppdrag. 

1.5.6 Krav på uppdragens utförande 

Leverantören skall vara väl insatt i de anvisningar som vid varje tidpunkt gäller för all hantering som ingår i avtalat uppdrag. 

Leverantören skall garantera att uthyrda sjuksköterskor som kommer att tjänstgöra har erforderlig kännedom om gällande 
sjukvårdslagstiftning som är relevant för den kommunala hälso- och sjukvården. 

Leverantören och dennes personal skall följa föreskrifter, krav, rutiner och policys som gäller hos beställare 
inom kommunen. 

Leverantören skall garantera att sjuksköterskor som kommer att tjänstgöra hos kommunen fortlöpande får kompetensutveckling inom 
yrket. 

Leverantören skall garantera att tillsatt sjuksköterska inte har utfört ett annat arbetspass i anslutning till det aktuella uppdraget. 

Leverantören skall säkerställa att de sjuksköterskor som tillhandahålls av leverantören inte har anställning inom kommunen och 
inte heller har varit anställd av kommunen under de senaste sex (6) månaderna före aktuell tjänstgöring. 

Leverantören skall kontrollera sina sjuksköterskor hos Hälso- och Sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) samt hos Socialstyrelsen. 

Leverantören skall kontrollera att sjuksköterskan inte har några pågående ärenden eller varningar hos tillsyns- kontrollmyndigheter. 

1.5.7 Sjuksköterskans åtaganden 

Sjuksköterskan ska: 
 Utföra sedvanliga arbetsuppgifter inom yrket samt i övrigt vad som överenskommits vid beställning. 
 Följa de arbetstider som överenskommits med kommunen. Schemaläggning av arbetstiden bestäms i samband med 

beställning av uppdraget. 
 Sätta sig in i och följa de föreskrifter, krav, rutiner och policys som gäller för uppdraget i kommunens verksamhet 
 Samverka inom och mellan yrkesgrupper, olika funktioner, enheter, nivåer, verksamheter och ansvarsområden samt 

olika vårdgivare som kan vara aktuella i uppdraget 
 Bemöta brukare/patient så att värdighet och integritet respekteras samt att närstående visas omtanke och respekt. 

1.5.8 Introduktion 

Leverantören ansvarar för att anvisad sjuksköterska i samråd med kommunen erhåller grundläggande introduktion på aktuell 
arbetsplats, enligt nedan, om inte annat överenskommits mellan parterna. 

Med grundläggande introduktion på aktuell arbetsplats avses: 

Minst åtta (8) timmars introduktion för dag/kvällstjänstgöring. 
Minst tio (10) timmars introduktion för nattjänstgöring. 
Om introduktion genomförts för ett uppdrag som avser dagtid/kväll och ny beställning görs för nattjänstgöring på samma 
arbetsplats skall ny introduktion genomföras med upp till tio (10) timmar. 

1.6 Kompetenskrav sjuksköterskor 

Nedan krav/kompetenskrav skall vara uppfyllda för de sjuksköterskor som erbjuds till av kommunen efterfrågat uppdrag: 

 Sjuksköterska skall inneha i Sverige godkänd legitimation som allmän sjuksköterska. 
 Sjuksköterska skall ha varit verksam inom yrket, i Sverige, under minst 2 år. 
 Sjuksköterskan ska ha kompetens och erfarenhet för att utföra arbetsuppgifter i enlighet med detta avtal. 
 Sjuksköterska skall ha vana att läsa och föra journaler elektroniskt. 
 Sjuksköterska skall kunna tala, skriva och förstå det svenska språket för god kommunikation med patienter och annan 

personal. 
 Sjuksköterska skall ha god social kompetens, god samarbetsförmåga samt ha god förmåga att arbeta i team. 
 Sjuksköterska skall inneha B-körkort. 
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1.7 Språk 

Svenska språket är avtals- och kommunikationsspråk. Alla handlingar som upprättas skall vara avfattade på svenska. All 
kommunikation i uppdraget, muntlig som skriftlig, skall ske på svenska språket. 

1.8 Leveranstid 

I enlighet med “aktuell tjänstgöringstid”. 

1.9 Avbeställning 

Kommunen har rätt att avbeställa tillsatt uppdrag/beställning enligt nedan: 

Om kommunen avbeställer tillsatt uppdrag fram till 24 timmar innan arbetspassets början utgår ingen ersättning till 
leverantören. 
Om kommunen avbeställer tillsatt uppdrag 12-24 timmar före arbetspassets början skall halv ersättning enligt timtaxan 
erläggas leverantören. 
Om kommunen avbeställer tillsatt uppdrag inom tolv (12) timmar före arbetspassets början skall full ersättning enligt timtaxa 
erläggas leverantören. 
Ersättning till leverantören vid avbeställning omfattar med andra ord bara arbetspass som skulle påbörjas inom ett dygn och 
utgår för högst tio timmar. 
Om kortare tid än den beställda tiden behöver tas i anspråk äger kommunen rätt att med tre (3) vardagars varsel 
avbeställa det aktuella uppdraget. Ersättning utgår i detta fall endast för faktiskt arbetad tid. 

1.10 Utebliven bemanning eller vid risk för utebliven bemanning 

Leverantören skall ersätta tillsatt sjuksköterska vid frånvaro, sjukdom eller annan orsak som innebär att bemanning av 
sjuksköterska i ett tilldelat uppdrag uteblir. 

Om leverantören finner att tillsatt uppdrag kommer att utebli eller kan komma att utebli, skall leverantör snarast meddela 
kommunen detta. Denna information skall inkludera orsaken till den uppkomna situationen och hur leverantören avser att lösa 
den uppkomna situationen. 

Vid tillsatt uppdrag där sjuksköterska inte infinner sig på utsatt tid för uppdraget kommer kommunen att ta kontakt med leverantörens 
kundtjänst/kontakt i löpande frågor/beställningar på det angivna telefonnumret. I de fall kundtjänst/kontakt i löpande 
frågor/beställningar inte finns tillgänglig/inte svarar på samtalet kommer kommunen att tillfälligt försöka lösa bemanningen på 
leverantörens bekostnad, (avser en (1) h efter utsatt tid för uppdraget start,) har inte sjuksköterskan eller ersättare för denne infunnit 
sig senast en (1) h efter utsatt tid för uppdraget start agerar kommunen för att själva lösa den uppkomna situationen, även detta på 
leverantörens bekostnad. 

I de fall kundtjänst/kontakt i löpande frågor/beställningar finns tillgängliga/svarar på samtalet men inte kan ersätta den frånvarande 
sjuksköterskan kommer kommunen direkt att agera för att själva lösa den uppkomna situationen på leverantörens bekostnad. 

I de undantagsfall leverantören inte kan ersätta tillsatt uppdrag/sjuksköterska vid frånvaro, sjukdom eller annan orsak som 
innebär att bemanning av sjuksköterska i ett tillsatt uppdrag uteblir skall leverantören ersätta kommunen för den eventuella 
merkostnad som uppstår, för de arbetspass leverantören tilldelats och skall bemanna, ex. om kommunen måste lösa tillsättning 
av arbetspass med ordinarie sjuksköterska som kostar övertid, tilldela annan leverantör som kan tillsättas och bemanna 
arbetspasset/arbetspassen eller liknande åtgärder som kommunen är tvungen att göra för att lösa den uppkomna situationen. 

Detta regleras genom att leverantören skall dra av den merkostnad, som kommunen redovisar till leverantören, på kommande 
faktura alternativt genom att kommunen skickar specifik faktura till leverantören på den uppkomna merkostnaden. 

1.11 Utbyte/ersättning av personal 

Leverantören skall utan oskäligt dröjsmål byta ut sjuksköterska om kommunen på sakliga grunder anser att denne inte har den 
formella kompetens, erfarenhet eller den lämplighet som krävs för uppdraget eller på annat sätt brister i utförandet av tjänst. 

Ersättare ska skriftligen godkännas av kommunen. Kommunen har rätt att meddela leverantören att man inte godkänner 
erbjuden ersättare. Kommunen förbehåller sig även rätten att begära in referenser/vitsord på aktuell föreslagen sjuksköterska. 

Leverantören ska bekosta introduktion av ersättare i det aktuella uppdraget. 
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1.12 Vite vid bristande kvalitet och andra fel/brister 

Om uthyrd sjuksköterska inte uppfyller ställda krav är kommunen skyldig att utan dröjsmål reklamera fel eller brist i den 
levererade tjänsten. Vid fel eller brist är leverantören skyldig att omgående vidta rättelse. Om leverantören inte vidtagit rättelse 
inom angiven tid har kommunen rätt till vite motsvarande 10% av för tjänsten gällande dagsdebitering (timpris x 8) per 
påbörjad dag som bristen består. Utöver detta utgår en administrativ avgift på 500 SEK per vite. 

Kommunen har även rätt till ersättning för eventuella merkostnader som bristen/felet föranleder. 

Utöver vad som stadgas ovan äger kommunen rätt till skadestånd för den skada som kommunen åsamkats med anledning av 
den skada som uppkommit på grund av felet eller bristen. 

1.13 Uppföljning 

Parterna gör, senast vid tjänstens/avtalets slut, en uppföljning av tjänstens utförande, 

Leverantören skall också på begäran av kommunen även i övrigt lämna uppgifter om tjänsten/uppdraget. 

1.14 Statistik 

Leverantören skall på begäran av kommunen, kostnadsfritt, upprätta statistik över levererade tjänster. Statistiken skall anges per 
tjänst (vardag, helg, storhelg, kväll etc.) i antal timmar och summa kronor. Denna anges i minst två nivåer; per kund/beställare 
(ansvar/ kostnadsställe) och per den upphandlande myndigheten totalt. 

Statistiken skall levereras elektroniskt i Ms. Excelformat till avtalsansvarig. 

Utöver ovanstående skall kommunen, i uppföljningssyfte, när som helst under avtalstiden kunna begära statistik enligt ovan. 

1.15 Priser och prisändringar 

1.15.1 Pris 

Priser finns angivna i bilaga, Sjukskötersketjänster, Prisbilaga. 

Alla priser anges exklusive moms i svensk valuta (SEK). Dessa inkluderar samtliga kostnader för tjänsten i sin helhet, inga 
ytterligare kostnader får tillkomma. Det innebär att leverantören svarar för samtliga kostnader kopplat till tjänsten såsom men 
inte begränsat till lönekostnader, sociala avgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade kostnader för sig och sin personal. 

1.15.2 Fastprisperiod 

Avtalade priser skall gälla fasta under hela avtalsperioden. 
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1.16 Fakturarutiner 

Leverantören utfärdar faktura för utförda tjänster månadsvis i efterskott. Denna skall vara tydligt märkt med beställarens namn, 
referensnummer, leveransadress och beställningsnummer, innehav av F-skattsedel och momsregistreringsnummer, post-
/bankgironummer, organisationsnummer, faktura- och OCR- nummer, fakturadatum, redovisning av beställd omfattning av 
tjänst, fakturabelopp, samt momsbelopp. 

Fakturorna sänds till följande adress: 
Piteå Kommun 
Ekonomiavdelningen 
Referensnummer*: 
941 85 PITEÅ 

(* referensnummer skall alltid lämnas av beställare) 

1.16.1 Betalningsvillkor 

Kommunen betalar leverantörens fakturor per 30 dagar efter att: 

specificerad korrekt faktura kommit kommunen tillhanda och 
leverans mottagits och godkänts 
uppdrag slutförts och godkänts 

Fakturor som inte klart preciserar vad som köpts in kommer inte att betalas. 

Arten och omfattningen av utfört arbete ska framgå av redovisningen, samt om fakturan avser slutlikvid. Då ersättning utgår i 
form av tim- eller dagarvode skall dessutom antalet arbetstimmar/-dagar specificeras och arvode anges för var och en av de 
personer som har arbetat med uppdraget. 

1.16.2 Avgifter 

Fakturerings- och expeditionsavgifter tillåts inte. 

1.16.3 Dröjsmålsränta 

Dröjsmålsränta får debiteras enligt svensk räntelagstiftning. 

En framställan om krav på betalning avseende dröjsmålsränta eller avseende förseningsersättning enligt 
inkassokostnadslagen jämkas till 0 SEK om inte krav på betalning framställs senast 120 dagar efter det att rätten till 
dröjsmålsränta eller rätten till förseningsersättning uppstod. 

1.16.4 Rätt att hålla inne betalning 

Om kommunen har krav på grund av leverantörens dröjsmål eller på grund av att uppdraget inte är genomfört enligt tecknat 
avtal, medger det kommunen rätten att innehålla så mycket av betalningen som motsvarar kravet. 

1.16.5 Fakturerings-/factoringbolag 

Anlitande av underleverantör för mottagande av betalning kräver kommunens godkännande. Om leverantören avser använda 
fakturerings-/factoringbolag vid fakturering på detta avtal skall detta uppges för kommunen innan första fakturatillfället. Byte av 
faktureringsbolag får endast ske efter skriftligt godkännande av kommunen. 

1.16.6 Elektronisk faktura 

Faktura skall, om så efterfrågas, levereras som en elektronisk faktura i Svefakturaformat. 

Om leverantören inte uppfyller detta krav äger kommunen rätt att debitera leverantören 150 SEK per pappersfaktura i fakturaavgift. 
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1.17 Ansvar och försäkringar 

Leverantören skall inneha företagsförsäkring och ansvarsförsäkring eller motsvarande anpassad för det aktuella avtalsområdet. 

Leverantören skall under uppdragstiden samt ett (1) år efter avtalets upphörande hålla en ansvarsförsäkring som täcker 
eventuella skadeståndsanspråk från kommunen. 

Kommunen kan komma att kontrollera att adekvat försäkringsskydd finns. Leverantören skall på begäran från kommunen visa 
upp bevis som styrker detta. 

Om kommunen framställt krav på skadestånd skall leverantören utan dröjsmål lämna in en skadeanmälan till sin 
försäkringsgivare. 

1.18 Underleverantör 

Leverantören ansvarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete. Leverantören har inte rätt att anlita underleverantör 
utan kommunens skriftliga godkännande. All kommunikation, rapportering, fakturering med mera, från ev. underleverantör, skall 
gå genom antagen leverantör. 

Även anlitande av dotterbolag eller moderbolag som utförare av uppdrag kräver kommunens godkännande. Likaså kräver 
anlitande av underleverantör för mottagande av betalning kommunens godkännande. 

Leverantören ansvarar för att underleverantör fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal, t.ex. avseende momsregistrering, 
inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Om en underleverantör brister i sina skyldigheter enligt lag och avtal så kan 
en sådan brist komma att anses vara ett väsentligt åsidosättande av leverantörens skyldigheter enligt avtalet. 

1.19 Sekretess och tystnadsplikt 

Parterna förbinder sig att iakttaga sekretess i enlighet med gällande lagstiftning rörande alla uppgifter om varandras verksamhet, 
som part får kännedom om på grund av detta avtal. Leverantören och dennes arbetstagare såväl som eventuella 
underentreprenörers arbetstagare omfattas vid utförandet av detta uppdrag av den sekretess och tystnadsplikt som framgår av 
Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och de får således inte röja eller utnyttja sekretessbelagda uppgifter som de 
fått kännedom om. Leverantören samt eventuella underentreprenörer skall utbilda och skriftligen erinra sin personal om denna 
tystnadsplikt. Ansvar för detta ligger på leverantören. 

Sekretessen gäller även efter det att uppdraget i fråga upphört. 

1.20 Överlåtelse 

Leverantören har inte rätt att överlåta uppdrag eller rätten till betalning för uppdraget utan kommunens skriftliga medgivande. 

Avtalet får ej överlåtas helt eller delvis på annan fysisk eller juridisk person utan kommunens skriftliga medgivande. 

Om leverantören blir uppköpt eller verksamheten på annat sätt övergår till annan äger kommunen rätt att frånträda avtalet. 

1.21 Äganderätt och nyttjanderätt 

Kommunen erhåller genom detta avtal äganderätten till allt material och immateriella rättigheter som framkommer vid uppdragets 
utförande. 

Leverantören och underleverantörer har således ej rätt att använda material, framtaget för kommunen, för egen eller annan 
kunds räkning. 

1.22 Marknadsföring 

Leverantören får ej uppge kommunen som referens i marknadsföring, utan kommunens samtycke, enligt lag om namn och bild i 
reklam. 
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1.23 Samarbete med Skatteverket 

Kommunen och Skatteverket har ett samarbete som syftar till att underlätta för kommunen att anlita leverantörer och 
underleverantörer som har skött och sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Samarbetet syftar även till att 
vid behov hjälpa anlitad leverantör med att lämna uppgifter till skattemyndigheten under avtalstiden. 

1.24 Force majeure 

Leverantören är inte skyldig att fullgöra sina åtaganden om fullgörandet hindras på grund av arbetskonflikt, av myndighet 
utfärdade bestämmelser, krig eller annat förhållande av liknande slag som leverantören inte råder över eller inte kunnat förutse. 
Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden skall inte anses som befrielsegrund om part själv vidtar, eller av 
kommunen bedöms vara orsak till sådan konflikt. 

1.25 Hävningsrätt 

Kommunen äger rätt att häva upprättat avtal med omedelbar verkan, om leverantören eller av denne anlitad underleverantör: 

 Vid upprepade tillfällen inte förmår leverera i enlighet med överenskomna kvalitetskrav eller om fel eller brist i levererad 
tjänst är av väsentlig betydelse för avtalsförhållandet. 

 I väsentligt avseende inte utför sina skyldigheter och rättelse inte sker utan försening efter skriftlig uppmaning från 
kommunen. 

 Är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller av annan anledning är på sådant 
obestånd att han/hon inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. 

 Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande 
förfarande. 

 Är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom. 
 Gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, inte betalar skatter eller inte utför andra skyldigheter gentemot det 

allmänna, som följer av lag eller lagakraftvunna domar eller domslut. 
 Inte innehar nödvändiga tillstånd och godkännanden som krävs för att utföra sitt uppdrag och inte omedelbart skaffar 

sådana, efter uppmaning från kommunen. 

Vid hävning äger leverantören rätt till ersättning för utfört arbete om resultatet har ett värde som motsvarar arbetsinsatsen. 

Leverantören äger rätt att häva upprättat avtal med omedelbar verkan om kommunen: 

 I väsentligt avseende inte utför sina skyldigheter och rättelse inte sker utan försening efter skriftlig uppmaning från 
leverantören. 

Vidare äger kommunen rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om kommunen får kännedom om att leverantören 
enligt lagakraftvunnen dom dömts för brott i enlighet med LOU:s regler om omständigheter som skall medföra respektive får 
medföra uteslutning. 

Uppsägning skall göras utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas blivit känd för den drabbade eller 
som denne borde ha vunnit kännedom om. 

Oavsett om avtalet hävs/sägs upp eller inte, skall part gottgöras skada som uppkommit genom avtalsbrottet. Leverantören ansvarar 
för samtliga skador som orsakats av leverantören eller av annan som leverantören ansvarar för. 

1.26 Tvist 

Tvister om tolkningen av bestämmelser i detta avtal eller handlingar som hör till detta, skall i första hand lösas direkt av 
avtalsparterna. Kan dessa inte nå förlikning skall tvisten lösas av Luleå tingsrätt med tillämpning av svensk rätt. 

1.27 Övrigt 

Detta avtal reglerar de villkor som gäller generellt för avtalet i sin helhet. Villkoren i detta avtal skall gälla i oförändrat skick. 

Med detta avtal som är upprättat och utväxlat i två exemplar samt undertecknat av behöriga företrädare, förklarar parterna sig 
nöjda. 

Delegationsbeslut fattat av xx = Funktion/titel enligt Socialförvaltningens delegationsbestämmelser, punkt xx. 

Piteå kommun Piteå kommun Svartuddsvägen 1 
212000-2759 941 85 PITEÅ 

SWEDEN Sida 9 av 10 



 
 

     
  

   

            

       

 

AVTALSDOKUMENT 
2019-04-09 

Organisation Avtal 
Piteå kommun Sjukskötersketjänster 

1.28 Underskrift 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit varsitt exemplar. 

Köpare Säljare 
Ort och datum: Piteå 2019-04- Ort och datum: 

Underskrift 
Underskrift 

Namnförtydligande
Namnförtydligande 

Befattning:Befattning: 

Piteå kommun Piteå kommun Svartuddsvägen 1 
212000-2759 941 85 PITEÅ 

SWEDEN Sida 10 av 10 



 

 

Bilaga; Sjukskötersketjänster, Prisbilaga 2019-04-01 

Ange aktuell leverantör Vårdpartner i Norden AB 

Ange aktuell SSK Marianne Olofsson - Kakh 

Artikel/tjänst Beskrivning Leverantörens pris/h 

Pris per timme vardag/dag Pris per timme vardag (kl. 07:00 - 19:00) 670 kr/h 

Pris per timme vardag kväll Pris per timme vardag (kl. 19:00 - 22:00 helgfri mån - tors) x 1,2 = 804 kr/h 

Pris per timme vardagnätter Pris per timme vardagnätter (kl. 22:00 - 07:00 natt mot helgfri tis - fre) x 1,2 = 804 kr/h 

Pris per timme helg Pris per timme helg (fre kl. 19:00 - 07:00 mån samt helgdag) x 1,3 = 871 kr/h 

förslag: 50% av ordinarie 

Pris per timme för introduktion Pris per timme för introduktion (avser ej ersättning för introduktion av ersättare vid ev. frånvaro av ordinarie) dagersättning per timme 

Pris per timme juni,juli,augusti Sommarpris Pris per timme vardag (kl 07:00 - 19:00 ) 745 kr/h 

Pris per timme vardag kväll Pris per timme vardag ( kl 19:00-22:00 helgfri mån-tors ) x 1,2 = 894 kr/h 

Pris per timme vardagnätter Pris per timme vardagnätter ( kl 22:00 - 07:00 natt mot helgfri tis-fre ) x 1,2 = 894 kr/h 

Pris per timme helg Pris per timme helg ( fre kl 19:00 - 07:00 mån samt helgdag ) x 1,3 = 968 kr/ h 

Sida 1 av 1 



   

    
 

Ärende 11 

Ärendeflödet inom Stöd och 
omsorg 2019 



 

     

  
         

            

        
               

  

         
       

             
           

  

   

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-12 
Dnr 19SN46 

Ärendeflödet inom Stöd och omsorg 2019 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att ge förvaltningschef i 
uppdrag att se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg. 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att rapporteringen av 
ärendeflödet inom Stöd och omsorg görs vid tre tillfällen per år, i april, september och 
december. 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna upprättad redovisning av 
ärendeflödet och att det läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
I november 2010 fattades beslut om att ärendeflödet ska redovisas löpande på socialnämndens 
sammanträden. Redovisningen sker både på socialnämnden och på det arbetsutskott som 
bereder till nämnd. 

Beslutsunderlag
Redovisning av ärendeflödet 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 
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Kvartalsrapport missbruksvård 
jan-mars 2019 



 

   

  
        
    

             
            

       

          
        

               
 

           
          

            
               

           

                  
     

    

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-12 
Dnr 19SN59 

Kvartalsrapport missbruksvård jan-mars 2019 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna kvartalsrapport gällande 
missbruksvården för 1:a kvartalet 2019 

Ärendebeskrivning
Färre besök på mottagningen jämfört med sista kvartalet 2018. 380 vårddygn färre på 
behandlingshem första kvartalet 2019 jämfört med fjärde kvartalet 2018. Tre personer har 
under perioden fått/får vård med stöd av LVM. 

Utifrån att delegationsordningen 2019-01-01 ändrats har arbetet förändrats ffa för 
socialsekreterarna. Social-sekreterare behöver prioritera utredningarna inför beredning och 
socialnämnd, vi har gått från att piteborna kan få beslut om behandlingshem 5 dagar/vecka till 
2 gånger/månad. 

Den längre väntetid från utredningens avslutande till beslut som den ändrade 
delegationsordningen innebär har medfört att några klienter tappat motivation under 
väntetiden. När det gynnande beslutet kommit finns inte motivation och förmåga att 
genomföra en institutionsbehandling. Vi har en oro för att piteborna inte får den hjälp den 
behöver i rätt tid, med personligt lidande och ökade konsekvenserna av beroendet. 

Vård på institution (enl SoL och LVM) har under första kvartalet kostat 3 155 241 kr, 603 949 
kr mindre än fjärde kvartalet 2018. 

Beslutsunderlag 
Kvartalsrapport till socialnämnden, januari-mars 2019 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 



       

   
  
    

    
  

   

    
  

         
  
  

     
       

   

     
  

 
  
  

    
   

   

        
   

         
     

      
    

            
    

          
    

         
     

         
   

      
    

    
      

Kvartalsrapport till socialnämnden, januari-mars 2019 Alkohol- och Narkotikagruppen 

 Antal klienter i öppenvård 
Antal klienter: 214 
Varav Intensivt Stöd: 13 personer 
Antal besök på mottagningen: 1284 
Antal hembesök: 262 
Saknar eget boende: 10 

 Antal frivilliga placeringar på institution 
Kvinnor/män: 3/21=24 personer 
Medelålder: Kvinnor medelålder 35 år, Män medelålder 42 år 
Påbörjade placeringar: 7 
Avslutade placeringar: 8 
Totala antal dygn: 1 052 dygn 
Kostnader: 2 529 641 kr/1052dygn= 2 405 kr/dygn 
Saknar eget boende: 7 

 Antal placerade med stöd av LVM 
Kvinnor/män: 2/1=3 personer
Åldersfördelning: 
Påbörjade placeringar: 1 
Avslutade placeringar: 1 
Totala antal dygn: 167 
Kostnader: 625 600 kr 
Saknar eget boende: 1 

 Antal under utredning, ansökt om institutionsbehandling (pågående just nu) 
Kvinnor/män: 1/4= 5 personer 
Åldersfördelning: Kvinnor 42 år,, män 19-31 år (medelålder 26,5 år) 
Saknar eget boende: 3 personer 

 Ansökt om förlängning av pågående institutionsbehandling (kvartalsvis) 
Kvinnor/män: 2/5 = 7 personer 
Åldersfördelning: Kvinnor 28-33 år (medelålder 30,5 år), män 25-69 år (medelålder 42,5 år) 
Saknar eget boende: 2 personer 

 Antal som ansökt om institutionsbehandling och sedan avslutats utan insats (kvartalsvis) 
Kvinnor/män: 1/2 = 3 personer 
Åldersfördelning: Kvinnor 29 år, män 27-44 år (medelålder 35,5 år) 
Saknar eget boende: 0 personer 

 Antal utredningar enligt LVM som ej lett till LVM-vård (kvartalsvis) 
Kvinnor/män: 0/2= 2 personer 
Åldersfördelning: män: 22-53 år (medelålder 37,5 år) 
Saknar eget boende: 0 personer 

 Bostadssituation 
Antal andrahandskontrakt: 21 andrahandskontrakt 
Saknar eget boende, totalt: ca 20 st 



             
            

       

               
              

             
            

                     
   

               
             

 

                
                

                 
 

              
            

            
                

                
                  

                
            

          
       

              
          

             
          

             

                  
      

 

 
 

Sammanfattning 
Färre besök på mottagningen jämfört med sista kvartalet 2018. 380 vårddygn färre på 
behandlingshem första kvartalet 2019 jämfört med fjärde kvartalet 2018. Tre personer har 
under perioden fått/får vård med stöd av LVM. 

Medborgare 
Motivation till förändring är en viktig del för framgång med behandling vid beroende. Motivation är 
färskvara, och den nu längre väntetid från utredningens avslutande till beslut som den ändrade 
delegationsordningen innebär har medfört att några klienter tappat motivation under väntetiden. När det 
gynnande beslutet kommit finns inte motivation och förmåga att genomföra en institutionsbehandling. 
Vi kan se en fara i att piteborna inte får den hjälp den behöver i rätt tid, med personligt lidande och 
ökade konsekvenserna av beroendet. 

Det har mestadels varit lätt att få plats för avgiftning på psykiatriska vårdavdelningen i Piteå 
eller på Beroendecentrum i Sunderbyn vilket underlättar för våra klienter med en planerad 
behandling. 

Fortfarande är det så att 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. 

Verksamhet 
I slutet av januari månad 2019 flyttade ANG tillsammans med socialpsykiatrin från sina gamla 
och välkända lokaler i Strömgården Prästgårdsgatan 3. Flytten genomfördes med mycket liten 
störning av verksamheten. Under flyttveckan hade ANG mottagningen öppen på måndagen på 
gamla stället, stängd på onsdagen och öppen igen på fredagen i nya lokalerna på Storgatan 16. 
Ett enastående arbete av all personal! I våra nya lokaler håller vi vår goda tillgänglighet för 
Piteborna, att man när man söker hjälp i vår öppenvård inte ska behöva vänta mer än tre dagar 
för att få en tid hos en behandlare. Diskussioner pågår i arbetsgruppen hur vi skulle kunna 
utveckla verksamheten för att kunna bredda och utöka utbudet i vår öppenvård. 

Utifrån att delegationsordningen 2019-01-01 ändrats har arbetet förändrats ffa för 
socialsekreterarna. Socialsekreterare behöver prioritera utredningarna inför beredning 
och socialnämnd, vi har gått från att piteborna kan få beslut om behandlingshem 5 
dagar/vecka till 2 gånger/månad. Detta gör att socialsekreterarnas arbetsuppgifter blir 
väldigt styrda av socialnämndens sammanträden. Det finns risk att det blir en 
flaskhals när socialsekreterarna behöver prioritera att skriva utredning inför nämnd, 
det kan innebära väntetid för andra piteborna som behöver få tider för utredning. 

Budget 
Vård på institution (enl SoL och LVM) har under fjärde kvartalet kostat 3 155 241 kr, 603 949 
kr mindre än fjärde kvartalet 2018. 

Piteå 2019-04-02 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 



   

  
   

   
 

Ärende 13 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar 
gällande hemtjänst och

hemsjukvård Äldreomsorgen 2019, 
kvartal 1 



 

     
    

  
        
        

           
          

            
         

  

 
            
            
            
            

            

          
            

                 
              

            
            

  

  
            
            
            
            

            

            
              

                
           

                 
                  

Tjänsteskrivelse 
Socialförvaltningen Datum 2019-04-12 

Dnr 19SN27 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och
hemsjukvård Äldreomsorgen 2019, kvartal 1 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna kvartalsrapport gällande
hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård ÄO kvartal 1 2019 

Ärendebeskrivning 
Statistikrapporten för första kvartalet 2019 visar en minskning av antalet biståndsbedömda 
hemtjänsttimmar samtidigt som antalet hälso- och sjukvårdstimmar som hemsjukvården köper 
av hemtjänsten för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ökar jämfört med fjärde kvartalet 
2018. Andelen omsorgstagare med biståndsbedömda hemtjänstinsatser och patienter inom 
hemsjukvården fortsätter öka. 

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar 
Kvartal 1 2018 784,67 timmar/dag 685 omsorgstagare/månad 
Kvartal 2 2018 782,67 timmar/dag 678 omsorgstagare/månad 
Kvartal 3 2018 787,00 timmar/dag 679 omsorgstagare/månad 
Kvartal 4 2018 804,33 timmar/dag 685 omsorgstagare/månad 

Kvartal 1 2019 791,00 timmar/dag 689 omsorgstagare/månad 

En djupare analys av biståndsbedömda hemtjänsttimmar visar att genomsnittstiden per 
omsorgstagare minskat något jämfört med föregående kvartal. Grundbesluten ligger på ca 699 
timmar per dag vilket är under budgetramen på 725 timmar per dag. Till det tillkommer tid då 
omsorgstagaren har behov av stöd från två personal (dubbelbemanning) för att t.ex. för hjälp 
vid förflyttningar. Den totala tiden för dubbelbemanning har minskat något från föregående 
kvartal vilket bedöms bero på att antalet omsorgstagare med dubbelbemanning minskat till 
antal. 

Hälso- och sjukvårdtimmar 
Kvartal 1 2018 22,33 timmar/dag 
Kvartal 2 2018 24,00 timmar/dag 
Kvartal 3 2018 26,33 timmar/dag 
Kvartal 4 2018 25,33 timmar/dag 

Kvartal 1 2019 27,33 timmar/dag 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

63 patienter/månad 
67 patienter/månad 
67 patienter/månad 
66 patienter/månad 

70 patienter/månad 

Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan 
fortsätta bo kvar hemma trots omfattande och komplexa behov. För ett antal medborgare som 
har beslut om särskild boendeform har det inte alltid funnits plats att tillgå när behov uppstått. 
Behoven tillgodoses då genom hemtjänsten och hemsjukvårdens insatser under tiden de 
väntar på att få flytta till särskild boendeform. Situationen kan i vissa fall medföra att ett ökat 
ansvar faller på anhöriga vilket i sin tur kan leda till ett ökat behov av avlösning i hemmet 



 

        

            
             

          
   

            
           

          
              

              
              

  

             
                 

            
        

            
               

            
                

    

             
      

 

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-12 
Dnr 19SN27 

eller på avlösningsenheten. Avlösning i hemmet genererar ytterligare hemtjänsttimmar. 

Verksamhet 
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan 
fortsätta bo kvar i hemmet trots omfattande och komplexa behov. Behov som tillgodoses 
genom hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser genererar så väl hemtjänsttimmar som 
hälso- och sjukvårdstimmar. 

En snabbare utskrivningsprocess från slutenvården till hemmet gör att medborgarna ofta har 
mer omfattande behov som skall tillgodoses av hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser. 
Utskrivningslagen medför för socialtjänstens verksamheter behöver ha en hög flexibilitet, 
kunna göra snabba omställningar och ha en beredskap för att kunna ta emot omsorgstagare 
årets alla dagar. Om socialtjänsten inte kan ta emot en omsorgstagare inom den lagstadgade 
tidsfristen på tre dygn kan betalningsansvar utgå. Betalningsansvar för 2019 ligger på 7800 kr 
per dygn. 

Under första kvartalet 2019 har antalet ansökningar om plats i särskild boendeform fortsatt 
ligga på en hög nivå. Den 9 april 2019 fanns det 40 ej verkställda beslut, varav fem 
omsorgstagare erbjudits permanent plats men ännu inte flyttat in. Ytterligare sex lägenheter 
kommer vara redo för inflyttning inom de närmaste veckorna. 

Behovet av permanenta platser i särskild boendeform eller tillfälliga boendeplatser på Villa 
utkiken har under första kvartalet varit högre än tillgången på platser. Det har medfört att 
omsorgstagare som inte kunnat återgå till hemmet efter en bedömningsperiod på Trädgårdens 
äldrecentra och har därför blivit kvar i väntan på att kunna beredas plats i särskild boendeform 
eller på Villa utkiken. 

Budget 
Budgetering på ca 725 hemtjänsttimmar per dag har överstigits under första kvartalet 2019 
och följer trenden för år 2018. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Petra Stridsman 
Enhetschef 



 Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-12 
Dnr 19SN27 

Socialförvaltningen 
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Kvartalsrapport gällande 
hemtjänsttimmar SO - Kvartal 1 

2019 



 

       

  
        
    

            
              

               
        

              
           

               
               

      

                 
                

             
             

                

         

               

      

                 
              

  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-12 
Dnr 19SN60 

Kvartalsrapport gällande hemtjänsttimmar SO - Kvartal 1 
2019 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna kvartalsrapport gällande 
hemtjänsttimmar SO kvartal 1 2019. 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska kvartalsvis redovisa ärendesituationen i 
hemtjänsten. Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas behov. I januari 2018 utfördes 
312 tim/vecka, juni 2018 456 tim/vecka, september 2018 405 tim/vecka, i januari 2019 334 tim/vecka 
och för mars månad 2019 357 tim/vecka. 

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 mars 2019 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 43 timmar per vecka, jämfört 
med föregående månad. Det beror i huvudsak på: En brukare/ärende har blivit väldigt mycket sämre i 
sin funktionsnedsättning och behövt omfattande utökningar. Ansökan om personlig assistans är gjord i 
detta ärende både till kommunen och Försäkringskassan men brukaren kommer med stor sannolikhet 
att få avslag från Försäkringskassan. Dock håller sig timmarna inom det som är normalt för området. 

Psykosocialt stöd timmar har ökat marginellt med 5 tim/vecka. 

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. 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Ann Wennerkull 
Verksamhetsområdeschef 



 Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-12 
Dnr 19SN60 

Socialförvaltningen 
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Kvartalsrapport ärendekön för 
barn och unga kvartal 1 2019 



 

        

  
        

       

             
 

          
              

      

               
              

               
          

              
         

             

              
 

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-12 
Dnr 19SN61 

Kvartalsrapport ärendekön för barn och unga kvartal 1 2019 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna kvartalsrapport gällande 
ärendekön för barn och unga kvartal 1 2019. 

Ärendebeskrivning
Den aktuella ärendekön 2019-03-31 är 5 ärenden. Den utredning som väntat längst inleddes 
2019-03-29. 

Personalsituationen 
2018-03-31 arbetar 20 socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Utifrån vissa 
nedsättningar i tid motsvarar det ca 18 årsarbetare. Det inebär en viss överanställning i 
förhållande till budget som är 17 åa. 

Eftersom det de senaste åren genomförts betydligt fler utredningar än tidigare har vi nu många 
aktiva insatser. Det gör att socialsekreterarna behöver lägga mer tid på uppföljning av insatser 
och dokumentation av insatserna. Då inflödet av ärenden hittills i år varit lägre än föregående 
år råder dock balans mellan krav och resurser för berörda socialsekreterare. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
I dagsläget bedöms situationen inte påverka medborgarna då de ärenden som nu inte är 
fördelade inte har legat i kö särskilt lång tid. 

Verksamhet 
För närvarande ses inga negativa effekter för verksamheten då resurserna motsvarar behoven. 

Budget 
På grund av nuvarande övertalighet kommer budget att överskridas. Prognosen för 2019 är ca 
0,5 mkr. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



   

   
    

   

Ärende 16 

Kvartalsrapport placering i 
förstärkt familjehem och på 

institution kvartal 1 2019 



 

       
   

  
        

         

             
        

               
                 

              
                

               
                

          

                 
               

                   
          

 

           
            

               
              

             
               

             
         

               
             

               

            
         

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-12 
Dnr 19SN62 

Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och på 
institution kvartal 1 2019 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna kvartalsrapport gällande 
placering i förstärkt familjehem och på institution kvartal 1 2019. 

Ärendebeskrivning 
2019-03-31 är 29 barn och unga placerade i förstärkt familjehem, HVB/institution eller har 
beslut om boende för barn enligt LSS. Se bilaga. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Totalt 29 barn och unga i Piteå är placerade utanför hemmet i olika placeringsformer. Det 
beror dels på en ökning av unga som missbrukar narkotika, dels på att vi har svårt att 
rekrytera familjehem vilket gör att vi har fått använda oss av privata förstärkta familjehem 
trots att det egentligen inte finns behov av det utifrån barnets behov. De insatser vi kan 
erbjuda på hemmaplan har inte varit tillräckliga då vi inte når de berörda tillräckligt tidigt 
utan de aktualiseras hos socialtjänsten då de redan har ett långt gånget missbruk och är i 
behov av slutenvård, i vissa fall med stöd av LVU. 

3 pojkar bor i boende enligt LSS i andra kommuner. De har tidigare varit placerade enligt SoL 
eller LVU men i senare skede bedömts ha rätt till boende enligt LSS. Socialnämnden har 
beslutat om att starta upp ett eget boende där två av dessa pojkar kan bo vilket bl a kommer 
att förbättra deras möjligheter till kontakt med familj och övrigt nätverk. 

Verksamhet 
För verksamheten innebär beslut om placeringar ökad handläggning och därmed ökad 
arbetsbelastning för både handläggare och chefer jämfört med öppna insatser. Då relativt 
många placeringar är med stöd av LVU pågår det också flera rättsliga processer som tar 
resurser från både handläggare och chefer. För närvarande råder dock balans mellan krav och 
resurser. 

Vad gäller utveckling av stödinsatser på hemmaplan så finns nu möjlighet att genomföra 
intensiva insatser i hemmet i syfte att i vissa fall kunna undvika tidiga placeringar och 
placeringar under utredningstiden. Insatsen syftar också till att ge ett bättre beslutsunderlag i 
de fall det ändå bedöms nödvändigt med placering utanför hemmet. 

Antalet beslut om insatser utöver placeringar ökar också, sannolikt som en följd av det ökade 
inflödet totalt och det ökade antalet genomförda utredningar. Det gör att arbetsbelastningen på 
behandlarna har ökat och att det i dagsläget är väntetid för att kunna verkställa öppna insatser. 

Ekonomi 
Kostnaderna för placeringar av barn i förstärkt familjehem och på institution överskrider 
budgeten. Underskottet för 2019 beräknas bli ca 11,5 mkr. 



 

         

              
      

               
     

              
        

             

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-12 
Dnr 19SN62 

Flera åtgärder är vidtagna och beräknas få genomslag under 2019: 

Intensivt stöd på hemmaplan. Varje utebliven placering motsvarar ca 3 800 kr/dygn eller 115 
000 kr/månad eller 1 350 000 kr/år. 

Ramavtal för placering på HVB är tecknat genom SKL och träder i kraft januari 2019. 
Beräknad besparing ca 200 000 kr/år. 

Fältverksamhet i syfte att förbättra samverkan med skola och polis samt att tidigt upptäcka 
behov hos ungdomar har påbörjats och fortsätter under 2018. 

Utöver detta kommer arbetet med att utveckla rekrytering av familjehem att fortgå under 
2019. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   
 

 

  
 

  

 

     

     

     

 
 

 

    

    

    

 
 

 

    

    

    

    

 
 

Antal och typ av placeringar 2019-03-31: 

Placeringsform 

HVB Förstärkt 
familjehem 

Boende med 
särskild service 
för barn och unga 

Totalt 

Flickor 6 5 - 11 

Pojkar 9 6 3 18 

Totalt 15 11 3 29 

Ålder 

Flickor Pojkar Totalt 

0-12 3 3 6 

13-20 8 15 24 

Lagrum 

SoL LVU LSS 

Flickor 4 7 0 

Pojkar 5 10 3 

Totalt 9 17 3 



   

 

Ärende 17 

Delgivningar april 



 

 
         
     

 

           
    

            
 

          
               

  

          
       

         
         

           

       
 

             
 

     
   

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

§ 58 
Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2018 samt frågan om 
ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2018 
Diarienr 19KS133 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar styrelse och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Eftersom revisionsberättelsen är ren och inga anmärkningar finns tas beslutet gemensamt för 
alla nämnder. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har efter slutfört uppdrag överlämnat räkenskaps- och förvaltningsgranskning för 
år 2018. Revisonen riktar inte någon anmärkning mot vare sig styrelse eller nämnder, ej heller 
mot enskilda förtroendevalda. 

Revisionen tillstyrker att ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 beviljas styrelse och 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska frågan om ansvarsfrihet beredas av 
kommunfullmäktiges presidium, som föreslår att kommunfullmäktige beviljar styrelse och 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2018 
 Revisionsberättelse för år 2018 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
        

 

        
 

 

            
           

             
             
     

 
              

 
 

          

         
           

    

               
         

             
 

               
        

             
           

  
 

            
    

        
          
                

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

§ 59 
Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2020-2022 samt budget för 
2020 
Diarienr 18KS683 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för verksamhetsplanering 2020-2022 samt budget 
för 2020. 

Reservationer 
Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), Ulf Lindström (L), Håkan Johansson (M), 
Ellinor Sandlund (M), Cornelia Johansson (M), Charlotte Elworth (M), Karl-Erik Jonsson 
(M), Daniel Berman (M), Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), 
Torgny Långström (C), Britt-Louise Nyman (C) och Bo Andersson (C) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Lage Hortlund (SD) och Magnus Häggblad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

Anteckning
Petra Fojtikova (SLP) och Joel Viklund (SLP) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Utifrån årsredovisning 2018, gällande verksamhetsplan för innevarande period 2019-2021 
samt genomförd omvärldsanalys har förslag till riktlinjer utarbetats för perioden 2020-2022 
och presenteras i beslutsunderlag nedan. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V), Per Lönnberg (V) och Anders Lundkvist (S): bifall till 
kommunstyrelsens förslag med komplettering under Riktade övergripande mål; att 
Socialnämnden även ska ingå under målet att Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande 
boendemiljöer. 
Rättning; under Mål inför budgetarbetet, Mål för koncernen punkt 3 ska vara - Årlig utdelning 
ska ske enligt strategisk plan i Piteå Kommunföretag AB. 

Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck (KD), Majvor Sjölund (C) och Ulf Lindström (L): 
yrkar på Alliansens egna förslag enligt bilaga Riktlinjer inför Verksamhetsplan 2020-2022, 
Allians för Piteå. 

Lage Hortlund (SD) och Magnus Häggblad (SD): bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändring av Prioriterade mål till; 
- Piteå ska erbjuda attraktiva, varierande och trygga boendemiljöer. 
- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. 
- Piteås skolor och förskolor ska ge eleverna kunskap och färdigheter som ger en utmärkt start 

(1 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
           

         
 

           
           
            

     
 

           
     

         
        

          
          
      

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

i livet. 
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med trygghet och likabehandling som grund. 

Dessutom en generell besparing på 0,5% för nämnderna och styrelsen. 

Johnny Åström (SJV): bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av Prioriterade mål; 
- sänka målet till att Piteå ska vara 45 000 invånare 2030. 
- Lägga till målet att Piteå ska erbjuda attraktiva, varierande och trygga boendemiljöer. 

Sänka målvärde för sjukfrånvaron till 5%. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de fyra förslagen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Helena Stenbergs (S) förslag. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer inför budget 2020 och verksamhetsplan 2020-2022 inkl bilaga 1-4 
 Riktlinjer inför budget 2020 och verksamhetsplan 2020-2022 Bilaga 5-7 
 §86 Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2020-2022 samt budget för 2020 
 Yrkanden på ändringar i Riktlinjer inför budget 2020 och Verksamhetsplan 2020-2022 
 Riktlinjer inför VEP 2020-2022 Allians för Piteå 

(2 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer inför budget 
2020 och 
verksamhetsplan 2020-
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Styr- och ledningssystem 

Piteå kommuns styr- och ledningssystem 

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. Styrning och ledning är ett pågående utvecklingsarbete. Piteå kommuns styrning och ledning är indelad i fem 
komponenter där den politiska viljan och dialogen med medborgarna är centrala inslag. Processen i figuren visar hur 
kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet. 

Årshjul 
Årsredovisning 
Slutliga resultat analyseras och redovisas i årsredovisningen. Målbedömning sker enligt fastställd modell. 
Riktlinjer 
Riktlinjernas är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om kommunfullmäktiges 
viljeinriktning. I riktlinjerna tydliggörs för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför 
kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med 
omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. Övergripande mål och nämndsmål för de 
strategiska områdena samt för personal och ekonomi, fastställs i riktlinjerna. Målen ska utgöra en viktig grund i 
planeringsprocessen. 
Verksamhetsplan 
Utifrån nämndernas och bolagens planeringsprocess som bedrivs i enlighet med riktlinjerna fastställer 
Kommunfullmäktige budget för det kommande året samt verksamhetsplan för den kommande treårsperioden. 
Månads- och delårsbokslut 
En gemensam väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och koncern) 
signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar. 

Verksamhetsplan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan och den följs upp 
enligt bilden ovan. 

Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystem 
Medborgar- eller brukardialog Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Brukardialog från ett 

2 



 
 

    
  

     
      

  
   

   
  

 
    

 
     
    

 
      

 

 
   
  

  
   

    
   

 

    

   
      

  

förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ut ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till 
delaktighet och medskapande. 
Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund. 
Medborgarfokus Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi 
utvecklar våra verksamheter. 
Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av 
kommunstyrelsen. 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 Möjlighet för medborgare att delta 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. 

Styrkedja 
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. 
Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör 
också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, 
miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer 
som klimat och energiplan och trafikstrategi. Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och 
medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamhet utgår från. 

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. 
Kommunfullmäktige har beslutat om tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser. 
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Mänskliga rättigheter 
Mänskliga rättigheter och andra 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. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders 
uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter. 

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. 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 

Prioriterade 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 

Alla Bolag 
Alla Nämnder 

Alla Bolag 
Alla Nämnder 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Alla Bolag 
Alla Nämnder 

Riktade övergripande mål 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller 
droger 

Bun 
Kfn 
Sbn 
Mtn 
Sn 
Öfn 
KS 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Sbn 
Sn 
KS 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Bun 
Kfn 
Sbn 
PiteBo 
PSP 
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Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 
påverka kommunens utveckling KS 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Alla Bolag 
Alla Nämnder 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Alla Bolag 
Alla Nämnder 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Bun 
Fsn 
Kfn 
Sbn 
Sn 
Öfn 
KS 
PiteEnergi 
Pireva 
PiteBo 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Fsn 
Sbn 
Sn 
KS 
PiteEnergi 
Pireva 
PiteBo 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

Sbn 
KS 
PiteEnergi 
Pireva 
Piteå Hamn 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

Bun 
Kfn 
Sbn 
KS 
PSP 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 
eller dopingpreparat. 

Kfn 
Mtn 
Sn 
KS 

Riktade nämndmål 

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud Kfn 

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne Bun 

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val Bun 

Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet Rtj 

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett 
självständigt liv Sn 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av 
god kvalitet Sn 

Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen KS 

Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs KS 

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser Rtj 

Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande Fsn 

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. Kfn 

Producera välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter Ksn 
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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 

Bun 
Fsn 
Kfn 
Sbn 
Sn 
KS 
Alla Bolag 
Rtj 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser Alla Nämnder 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar KS 
Alla Bolag 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom 
ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Alla Bolag 

Måluppfyllelse 
Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov 
av "rörliga mål". Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med 
målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund 
för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog. 
Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala: 

Analys 

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår 
från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det 
strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra 
det enda underlaget för bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. 
Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Mall för målbedömning 
utifrån ovanstående ligger till grund bedömningen. 

Grund för analysen 
• Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar. 
• Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen. 
• Satsningar i verksamhetsplan (VEP) och koncernbudget. 
• "Andra värden" - ej mätbara. 

Redovisning av nyckeltal under året 
• Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där 

respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall. 
• Fördjupade månadsrapport i mars: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade 

mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till mars. 
• Delårsrapport i augusti: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av 

Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan 
ackumuleras till augusti. Del två av nyckeltasbilagan redovisar det senaste utfallet för 
verksamhetsbeskrivande basnyckeltal. 

• Årsredovisning: Samtliga nyckeltal presenteras i en nyckeltalsbilaga. Del ett av nyckeltalsbilagan avser 
nyckeltal för bedömning av grad av måluppfyllelse och redovisas för Piteå kommun totalt samt per 
nämnd/bolag. Del två av nyckeltalsbilagan redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande 
basnyckeltal. 

Alla nyckeltal som är individbaserade redovisas med utfall för män och kvinnor. 

God ekonomisk hushållning 
Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om 
ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål 
och målindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena 
samt för personal och ekonomi. Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska 
bedömas i varje kommun. 
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Planeringsprocess 2020-2022 
Planeringsprocessen har sin utgångspunkt i flera perspektiv samtidigt 

• Årsredovisning 2018 utgör grund för perspektivet föregående år 
• Verksamhetsplan 2019 utgör grund för perspektivet innevarande år 

Utvecklingsperspektiven utgör grund för prioritering 
• Omvärldsanalysen utgör grund för perspektivet framtid 2020- framåt 
• Prioriteringar för planperioden 2020-2022 

Beslutsprocessen 
• Verksamhetsplan och budget fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. 
• I november fastställer kommunfullmäktige skattesats och eventuella uppdateringar i ekonomiska underlag. 

Tidplan för verksamhetsplan 2020-2022 samt årsbudget 2020 
Aktiviteter och beslut, jan-juni Dag Datum 

Riktlinjekonferens ordförande, FV-chefer, VD:ar inför Riktlinjer 2020-2022 ons 2019-01-23 

Presentation av utkast till riktlinjer tis 2019-02-12 

Kommunstyrelsens apu - Riktlinjer för budgetarbetet 2020-2022 

Kommunstyrelsen - Riktlinjer för budgetarbetet 2020-2022 mån 2019-03-04 

Kommunfullmäktige - Riktlinjer för budgetarbetet 2019-2021 mån 2019-03-18 

KS Arbetsutskott - budget KS-förvaltningar mån 2019-04-15 

Kommunstyrelsen - budget KS-förvaltningar mån 2019-04-29 

Budgetmaterial från styrelse/nämnder (Nyckeltal, driftbudget samt tis 2019-04-30 
investeringsbudget) 

Budgetinformation (budgetträffar) med respektive nämnd tor 2019-05-09 

Budgetberedning (internat i Piteå) (20/5-21/5 fm) mån 2019-05-20 

Budgetberedning (internat i Piteå) (20/5-21/5 fm) tis 2019-05-21 

KS Arbets- och personalutskott mån 2019-05-27 

Kommunstyrelsen tis 2019-06-04 

Central samverkansgrupp (MBL-information) mån 2019-06-10 

Kommunfullmäktige mån 2019-06-24 

Fastställande av budget, verksamhetsplan samt skattesats Dag Datum 

Budgetmaterial från bolagen mån 2019-10-07 

KS Arbets- och personalutskott mån 2019-10-21 

Kommunstyrelsen mån 2019-11-04 

Kommunfullmäktige, inkl. kommunkoncernbudget mån 2019-11-25 
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Sammanfattning av årsredovisning och 
omvärldsanalys 
Piteå Kommuns har möjligheter att klara målet om 43 000 invånare till i mitten av 20- talet. Målet siktar dessutom 
mot 46 000 till 2030, vilket kommer att kräva både insatser och åtgärder. 

• För att nå befolkningsmålet på kort och lång sikt kommer det att krävas omfattande, tidsbegränsade 
satsningar som under en period på 5-10 år kan komma att innebära påfrestningar på kommunens ekonomi, 
både resultatmässigt och likviditetsmässigt. Goda förutsättningar behövs i planarbetet främst för mark och 
bostäder. 

• Behov finns för att fortsatt stärka trygghet och trivsel samtidigt som öppenhet, förtroende och transparens 
behöver utvecklas som ett led i att ytterligare stärka tilliten i samhället och mellan politik och 
förvaltningsorganisation. 

• Ett väl fungerande flyktingmottagande innebär långsiktigt utökade förutsättningar för att nå 
befolkningsmålet, samtidigt innebär flyktingmottagandet på kort sikt fortfarande utmaningar såväl för den 
kommunala organisationen som för samhället i stort. 

• Viktiga tillväxtfaktorer för Piteå är också att öka mångfalden i samhället och att utveckla näringslivets 
förutsättningar. Det är också viktigt att kunna attrahera kvinnor att bosätta sig i Piteå. 

• Ett fortsatt fokus på näringslivets förutsättningar och näringslivsklimatet är en förutsättning för en fortsatt 
tillväxt och även för att klara välfärdsuppdraget. 

• För att nå ett öppet samhälle är det viktigt att kontinuerligt involvera medborgarnas möjligheter att delta i 
och påverka utvecklingen av kommunen. 

• Ett förnyelsearbete krävs med stöd av digital teknik som riktar sig till kommunens medborgare samtidigt 
som den interna effektiviteten behöver öka med hjälp av automation 

• För att klara kompetensförsörjningen måste Piteå kommun fortsatt arbeta utifrån tre strategier. Dessa består 
av att kunna ha ett längre arbetsliv, att arbeta för att fler ska kunna arbeta mer och att nyttja möjligheter med 
automatisering och modern teknik på arbetsplatserna. Därtill behöver attraktiviteten som arbetsgivare 
fortsätta att utvecklas genom att kunna erbjuda goda villkor, ge möjlighet till utveckling för anställda, samt 
arbeta med kulturen på arbetsplatserna. 

Av Piteå kommun drygt 4 000 månadsanställda är 3 600 tillsvidareanställda. 80 procent kvinnor och 20 procent män. 
Av kommunens medarbetare är sex procent utrikesfödda. Medelåldern är 46,7 år vilket innebär att 
pensionsavgångarna kommande år är relativt höga. 86,7 procent har en heltidsanställning vilket innebär att det finns 
en viss arbetskraftsreserv i organisationen. 2018 har sjukfrånvaron minskat med 0,6 procentenheter jämfört med 
2017, till 5,5 procent, vilket tyder på att ett aktivt hälsofrämjande arbete har gett resultat. För att klara utmaningen 
med kompetensförsörjningen kommer det att krävas många olika aktiviteter. 
Inför planperioden är de ekonomiska planeringsförutsättningarna fortsatt osäkra. Det är svårt att beräkna vilka 
resultatnivåer som kan förväntas uppnås respektive år under planperioden. De största osäkerheterna utgörs av 
befolkningsprognosen och konjunkturutvecklingen. Bedömningen är att det reala skatteunderlaget kommer att 
utvecklas relativt svagt och att efterfrågan på kommunal service i olika former kommer att öka. 
I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för år 2019 uppgår resultat till 22,7 mkr. I förslaget till 
anslagsöverföring till nämnder på 5,4 mkr samt ny beräknad finansiering ökar resultatet till 42,2 mkr. Därutöver 
föreslås 103,2 mkr överföras till investeringsbudgeten. 
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Mål inför budgetarbetet 

Prioriterade mål 

• 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 vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Målvärde för ekonomi 

• Resultatet ska uppgå till 1,5 -2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär en årlig 
resultatnivå om 38 - 50 mkr beräknat på 2019 års skatter och generella statsbidrag. 

• Likviditet, betalningsberedskapen uppnår målet om 30 dagar. 
• Huvudprincipen är att Piteå kommun inte ska ha några lån. Undantag kan ske för bostadsbyggande samt för 

strategiskt långsiktiga investeringar. 
• Piteå Kommunföretag AB bedriver sin löpande verksamhet utan tillskott av ägaren Piteå kommun 

Målvärde för kompetensförsörjning 

• Sjukfrånvaro på max 6 procent 
• Öka andelen heltidsanställda där målvärdet i maj 2021 (Heltidsresan) ska vara 100 procent 
• Öka faktisk ålder för pensionsavgång från 64,4 år till 65 år 

Mål för koncernen 

Kommunföretag AB med dotterbolagen; AB PiteBo, AB PiteEnergi, Piteå Hamn AB, Piteå Näringsfastigheter AB, 
Piteå Renhållning och Vatten AB samt Piteå Science Park AB omfattas av 

• Piteå kommuns vision, strategiska områden samt riktade övergripande mål 
• Koncernen Piteå Kommunföretag ABs strategiska plan med tillhörande mål 
• Årlig utdelning ska ske enligt strategisk plan i Piteå Kommunföretag AB 

Mål och nyckeltal för nämnder och bolag 

Utgångspunkten för mål och nyckeltal år 2020 är de mål och nyckeltal som fastställdes i Verksamhetsplan 2019-
2021. Målen återfinns i det avsnittet Piteå kommuns styr- och ledningssystem samt i bilaga 2 Nyckeltal för att nå 
högre måluppfyllelse samt bilaga 3 Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal. 
Nämnder och bolag kan i samband med budgetarbetet föreslå revideringar av nyckeltalen. Reflektera över följande 
vid förslag till förändringar av nyckeltal för att nå högre måluppfyllelse. 

• Nyckeltalen har ett politiskt ägarskap och utgår från kommunfullmäktiges perspektiv med styrning och 
medborgardialog i fokus. Därmed kan med fördel nyckeltalssamlingar från Kommun- och 
landstingsdatabasen (Kolada) användas. 

• Nyckeltalen ska i så hög utsträckning som möjligt spegla kvalitet och vara en av indikatorerna för att mäta 
måluppfyllelse för det mål nyckeltalet är kopplat till 

• Nyckeltalens antal ska vara begränsat 
• Nyckeltalen ska vara jämförbara 
• Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan påverka, bör inte användas 
• Nyckeltalen ska följas upp på ett kvalitetssäkert sätt 
• Rapporteringen ska i så hög utsträckning som möjligt kunna ske automatiskt eller med ringa administrativ 

insats. 
Revideringar av ingående nyckeltal i Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal ska ske med följande utgångspunkter 

• Nyckeltalet ska vara verksamhetsbeskrivande för medborgare och politiker 
• Nyckeltalet ska helst inte vara ett nyckeltal för att nå högre måluppfyllelse 
• Nyckeltalens antal ska vara begränsat 
• Nyckeltalen ska följas upp på ett kvalitetssäkert sätt 
• Rapporteringen ska i så hög utsträckning som möjligt kunna ske automatiskt eller med ringa administrativ 

insats. 
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Ekonomiska förutsättningar för planperioden 
Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat men har i tre av de senaste fyra åren inte nått upp till 
dåvarande resultatmål om 2-3 % av skatter och generella statsbidrag. År 2017 justerades målintervallet ner till 1,5-
2,0 % och kommunens resultat på 48,9 mkr motsvarade då 2,1 %.För 2018 redovisas ett resultat på 66,8 mkr, 
motsvarande 2,7 % av skatter och generella statsbidrag. Konjunkturen kommer att mattas av kommande år och då 
kommer skatteintäkterna inte öka i samma omfattning som tidigare samtidigt som nettokostnadsutvecklingen blir 
svår att snabbt anpassa. 

Resultatbudget 

Finansiering - Skatteprognoser och befolkningsprognoser 
Kommunens skatteberäkningar grundas på Sveriges Kommuner och Landstings prognoser som presenteras fem 
gånger år 2019 (februari, maj, augusti, oktober och december). Beräkningen baseras på kommunens 
befolkningsförändring under året, med en slutlig bedömning utifrån befolkningssiffror första november. Inför 
planperioden råder relativt stor osäkerhet om skatteunderlagsprognosernas utveckling, tillgången på arbetskraft 
kommande år samt prognoser om volymökningar inom utbildnings- och omsorgsverksamheterna. 

Pott till kommunstyrelsens förfogande 
I verksamhetsplan 2019-2021 har budget avsatts för löneökningar, attraktiv arbetsgivare, generationsväxling, 
kompensation för prisökningar mm. När årlig löneöversyn är fastställd och godkänd av kommunstyrelsens arbets-
och personalutskott fördelas budgetmedel till nämnderna. 

Resultatutjämningsreserv (RuR) 
Resultatutjämningsreserv möjliggör reservering av medel som får användas för att utjämna intäkter över 
konjunkturcykeln. I tider av tillfälligt minskat skatteunderlag kan disponering av RUR göras för att mildra effekterna 
i kommunens verksamheter. Vid varje årsbokslut tas beslut om eventuell ytterligare reservering till reserven. I 
samband med 2018 års bokslut föreslås en avsättning om 44,7 mkr till resultatutjämningsreserven. Totalt uppgår 
resultatutjämningsreserven till 160,0 mkr (inkl förslag på avsättning 2018). 

Reservfond 
För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, 
fonderade medel i egen balansräkning. Vid utgången av 2018 värderades reservfonden till 205,2 mkr. I samband med 
föregående års årsredovisning tillsköts 15 mkr till fonden. Under året har pensionsskulden i balansräkningen ökat 
med 6,1 mkr och utifrån reservfondens syfte föreslås att under 2019 tillskjuta 10 mkr till fonden. 

Pott för priskompensation 
Den centrala potten för priskompensation uppgår till 7,5 mkr och kommer att fördelas av kommunstyrelsen. 

Driftbudget nämnder 

• Kostnadseffektivitet 
Alla styrelser och nämnder har ett gemensamt ansvar att arbeta kostnadseffektivt och med återhållsamhet i 
syfte att uppnå de ekonomiska målen och skapa utrymme för utvecklingsarbete inom den egna 
verksamheten. 
Inga sparbeting läggs ut under 2020. 
Nämnderna ska klara verksamheten inom given driftram utan tillkommande äskanden. 

• Taxor och avgifter 
Vissa taxor är kopplade till index med årliga justeringar. Maxtaxor höjs efter beslut av regering/ riksdag. 
Principen för övriga taxor är att de ska prövas årligen för att följa kostnadsutveckling och undvika kraftiga 
engångshöjningar. ska ge förslag på taxeförändringar och det ska redovisas till budgetberedningen. Syftet är 
att säkerställa framtida finansiering av den kommunala verksamheten. 

• Anslagsbindningsnivå 
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnd utgör anslagsbindningsnivå. 

Investeringsbudget kommunen 

Det är väsentligt att ha god framförhållning och långsiktig planering av investeringar. I syfte att stärka Piteås 
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attraktionskraft i konkurrensen om invånarna, arbetskraften och näringslivet står kommunen inför strategiskt viktiga 
investeringar inom områden som skolstruktur, vård- och omsorgsboende och infrastruktur. 

• Investeringsutrymmet i kommunen har ett långsiktigt riktmärke om totalt 130 mkr per år för planperioden. 
Därutöver tillkommer investeringsvolymen i bolagskoncernen som beräknas bli avsevärt högre. 

• I budgetarbetet ska alla nämnder motivera alla investeringsäskanden kopplat till förväntad ökad 
måluppfyllelse samt hur investeringen påverkar behovet av underhåll och reinvesteringar i syfte att minska 
den underhållsskuld som presenteras av Fastighets- och servicenämnden. 

• Internräntan för 2020 följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och fastställs till 1,5 %. 

Beräkningsgrunder samt ekonomiska underlag 

Alla nämnder och bolag ska i sitt budgetförslag ange utförlig källa för alla sina statistiska uppgifter och prognoser. 
Utförligare information kring beräkningsgrunder återfinns i bilaga 4 Beräkningsgrunder. 
Historiskt utfall avseende ramjusteringar återfinns i bilaga 5a Ramneddragningar och 5b Ramtillskott. Utgångsvärdet 
till riktlinjerna avseende Budget- och kassaflöde för planperioden återfinns i bilaga 6 Resultatbudget/-plan 2019-
2021 och bilaga 7 Kassaflödesbudget/-plan 2019-2021. 
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Uppdrag 
I alla nämnder och styrelsers arbete med att utarbeta förslag till verksamhetsplan för 2020-2022 ska en tydlig 
inriktning mot ett helhetsperspektiv framgå som tar ett gemensamt ansvar för Piteå kommuns utveckling. 

Uppdrag till nämnder och bolag 

Klimatförändringar 
Nämnden/styrelsen ska i samband med framtagande av förslag till verksamhetsplan och budget beskriva vilket behov 
av kunskapspåfyllnad, utredningar, underlag och dialoger som nämnden/styrelsen behöver för att kunna identifiera  
konsekvenser av klimatförändringarna och dess påverkan i nämndens/styrelsens ansvarsområden. 

Modell för priskompensation 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och eventuellt lämna förslag på ny modell för priskompensation. 

Uppdrag till kommunchefen 

• Kommunchefen får i uppdrag att, tillsammans med förvaltningschefer och VD för Piteå kommunföretag 
AB, ta ansvar för de uppdrag samt utveckla och samordna de områden som beskrivs nedan. 

Uppdragen benämns här ledningsuppdrag och tydliggör vikten av att arbeta gemensamt för att möta de utmaningar 
som identifierats i omvärldsanalys, resultat och måluppfyllelse och för att nå kommunens mål med fokus på de tre 
prioriterade målen. En helhetssyn och övergripande samordning är en förutsättning för att nå framgång. 

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder 
Piteå kommun har under de senaste åren haft en positiv befolkningsökning. Samtidigt visar befolkningsprognosen att 
utvecklingstakten nu är lägre än tidigare. Befolkningsprognosen visar också att sammansättningen av Piteås 
befolkning innebär en allt mer åldrande befolkning med en ökad försörjningskvot, och en ökning som sker snabbare 
än riket i genomsnitt. Målet att Piteå ska ha 46 000 invånare 2030 är prioriterat och det är av största vikt att Piteå 
kommun arbetar för att attrahera unga vuxna i arbetsför ålder. Men även ett aktivt arbete för att inkludera grupper 
som av olika anledningar i dag står långt från arbetsmarknaden. 

Näringslivsklimat 
Piteå har under sin utveckling mot att initialt nå 43 000 invånare arbetat med Piteå som boendeort med attraktiva 
boendemiljöer samt förutsättningar för pendling för att nå en större arbetsmarknad. Det arbetet ska fortsätta men för 
att nå målet om 46 000 invånare behöver även den lokala arbets-marknaden stärkas och det lokala 
näringslivsklimatet vidareutvecklas. 

Piteå som universitetsstad är viktigt att stärka, både för de stundeter som får sin utbildning där som för näringsliv och 
aktörer på orten. Såväl utbudet av universitetsstudier som universitetsområdet bör utvecklas och växa. Det förutsätter 
ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet. 

Det är av avgörande betydelse att arbetet med att tydliggöra och paketera ”produkten Piteå” för potentiella 
investerare och företag sker i syfte att ytterligare företag ska etablera sig på orten och därmed stärka ortens 
arbetsmarknad. 

Piteå MR- kommun 2020 
Mänskliga rättigheter (MR) 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. En kommun med 
öppen och inkluderande atmosfär, som är levande i både stads- och landsbygd. 

Arbetet under 2020 ska inriktas mot att Piteå i slutet av året ska kunna utnämna sig till MR-kommun. En 
inkluderande stark social sammanhållning ökar attraktionskraften och bidrar till att fler människor vill leva, besöka 
och verka i kommunen och på så sätt bidra till de övergripande målen. Mänskliga rättigheter är och ska vara grunden 
i de tjänster och den service som kommunen ger piteborna. 

Tillit 
Tillit i samhället 
De offentliga organisationerna och dess sätt att bemöta och möta sin omgivning har stor påverkan främst på 
lokalsamhällestilliten. 
Resultat från ett antal undersökningar som genomförts visar på att Piteå har en relativt hög lokalsamhällestillit, 
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piteborna känner trygghet och upplever en så hög trivsel att de kan tänka sig att rekommendera andra att flytta till 
Piteå. 

Behov finns för att fortsatt stärka trygghet och trivsel samtidigt som öppenhet och transparens behöver utvecklas som 
ett led i att stärka tilliten. Kommunens verksamheter behöver utveckla systematiken för dialog och delaktighet från 
piteborna och civilsamhället. 

Tillitsbaserad styrning 
Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens 
behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla 
relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. 

Ett arbete behöver genomföras för att öka graden av tillit, dels inom förvaltningsorganisationen och dels mellan 
förvaltningsorganisationen och den politiska organisationen. Det ska bidra till ett ökat engagemang, en ökad 
effektivitet och en fortsatt utveckling av arbetsglädje och arbetsmiljö. Piteå kommuns Ledarskaps- och 
medarbetarpolicy med ledorden våga, låga och förmåga är en viktig utgångspunkt i det arbetet. 

Arbetet med tillitsbaserad styrning ska fokusera på att tydliggöra målen, förväntningarna på samarbete och 
gränsöverskridande samverkan inom koncernen. 

Ett tillitsbaserat arbetssätt skapar också goda förutsättningar för att klara kompetensförsörjningen och ger 
medarbetare möjlighet att ta tillvara sin kompetens. 

Flickors och kvinnors hälsa 
En stark framgångsfaktor för ett samhälles utveckling och tillväxt är hälsa och jämställdhet. I Piteå har kvinnors 
ohälsa under lång tid varit oroande stor. Kvinnors sjuktal har varit högre än männens men också högre jämfört med 
länet och riket. 

Några studier är gjorda som visar på tänkbara anledningar. Faktorer som en könssegregerad arbetsmarknad, den 
samhälleliga och privata sfärens betydelse och hälso- och sjukvårdens agerande påverkar. En anledning kan också 
vara bristande jämställdhet på olika nivåer. 

Nu sker en minskning av sjuktalet vilket kan ses som ett bevis på att när man samverkar mellan Försäkringskassa, 
hälso- och sjukvård och arbetsgivare i Piteå ger det resultat. 

Men unga flickors situation i skola och på fritiden måste också belysas och där är tidiga förebyggande insatser av 
största betydelse. 

Kommunen som arbetsgivare ska arbeta aktivt för att vara attraktiv och jämställd. Det betyder att verksamheterna ska 
ha fokus på arbetsmiljön och jämställdhetsfrågorna. 

I kommunens samarbete med näringsliv och civilsamhälle ska hälsa, jämställdhet och kommunens utveckling vara i 
fokus. 

Ska Piteå kunna utvecklas som kommun måste arbetet med att förbättra flickors och kvinnors hälsa intensifieras. 

Utveckla landsbygdscentra och stadsdelscentra 
För att möjliggöra inflyttning är en utvecklad bostadsmarknad en viktig förutsättning. Kommunen har ett behov av 
att öka attraktionskraften i såväl stads- som landsbygd. Det finns ett spänningsfält som rör utveckling i stads- och 
landsbygd. En åtgärd är att tydligare understödja tillväxt i kommunernas största landsbygdsorter. Dessa har genom 
sin placering och sin storlek förutsättningar att stärka även service i dess omland. 

Det är viktigt att tydliggöra vilken service som erbjuds 
- nära i byar/bostadsområden, 
- i landsbygdscentra och stadsdelscentrum 
- i Piteå stad 

Den socioekonomiska kartläggning (social kompass) som är framtagen kan med fördel användas som underlag. 
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Kompetensförsörjning 
Att säkra kompetensförsörjningen är en stor utmaning för Piteå kommun då konkurrensen om arbetskraften är stor. 
För att klara detta måste alla nämnder arbeta aktivt med att minska sjukfrånvaron, stimulera och motivera 
medarbetare att vilja stanna kvar och utvecklas tillsammans med kommunen samt attrahera nya medarbetare till sin 
verksamhet. Mångfald och öppenhet ska prägla organisationen för att uppfattas attraktiv och utvecklingsinriktad. 
Rekryteringsbasen måste breddas för att ta tillvara allas kompetens, skapa förutsättningar även för de som står långt 
från arbetsmarknaden på grund av etnicitet, funktionsnedsättning eller annat som är arbetsbegränsande. Ett aktivt 
arbete för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser måste planeras utifrån varje verksamhets förutsättningar och behov. 
Piteå kommun måste aktivt följa och bedöma konsekvenserna av förändringar i det statliga ansvaret för 
kompetensförsörjning. 

Piteå kommuns alla verksamheter ska ha en framförhållning och god planering för att klara kompetensförsörjningen. 
Personalavdelningen har ett övergripande ansvar för det arbetet. 

Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik 
Sveriges kommuner levererar tillsammans med regionerna merparten av de offentliga välfärdstjänsterna och har 
därmed en avgörande roll för Sveriges välfärd. Samtidigt står kommunerna inför omfattande utmaningar främst 
kopplat till välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjningen samt ökade krav på offentlig service. 

För att kunna möta dessa utmaningar krävs det en betydligt ökad innovationstakt där kommunala verksamheter vågar 
utmana och ifrågasätta dagens processer genom en offensiv  verksamhetsutveckling med fokus på digital teknik. 
Detta handlar om allt från medarbetarskap och ledarskap till politisk prioritering och styrning. 

Det är viktigt att en kommun kan främja en innovativ kultur, effektiva processer och en stödjande struktur för 
förnyelse och verksamhetsutveckling. Det förutsätter också prioriteringar för att skapa tillgång till resurser och 
kunskap om samspelet mellan människa och teknik. Affärsmodeller för digitala tjänster och varor förändras vilket 
har direkt påverkan på kommunens finansieringsmodeller och styrningsprinciper. Allt fler system och 
tekniklösningar levereras idag som en tjänst vilket leder till större belastning av verksamheternas driftram, istället för 
som tidigare hanterats som investeringar. 

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att organisera det kommunövergripande området verksamhetsutveckling 
med stöd av digital teknik. Kommunstyrelsen behöver konkret skapa grundläggande förutsättningar för att 
möjliggöra ett effektivt nyttjande av ny teknik i form av organisation, kompetens och principiella ställningstaganden. 
Nämnder och styrelser behöver förnya genom att identifiera och automatisera stöd, service och myndighetsutövning 
så långt det är möjligt där medborgare utför tjänsterna när och där den behöver det. Det ställer samtidigt krav på 
kompetens, en anpassad organisation och en god arbetsmiljö för att Piteå kommun samtidigt ska kunna uppfattas som 
en attraktiv arbetsgivare. 
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Bilaga 1 - Agenda 2030 i styr- och ledningssystemet 
Hur sammankopplas arbetet med Agenda 2030 till de mål och nyckeltal som Piteå kommun har i sitt styr- och 
ledningssystem. 
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller därmed för alla. Mänskliga rättigheter omfattar medborgerliga, 
politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 
Staten och kommunen har ett juridiskt ansvar att respektera, skydda och uppfylla, följa upp och främja de mänskliga 
rättigheterna på individnivå och samhällsnivå. Social hållbarhet handlar om att bygga ett samhälle där grundläggande 
mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas av några formella eller informella strukturer. 
FN antog 2015 Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling. Målen är universella och gäller alla länder även 
Sverige. Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. 
Dessa mål ersätter milleniemålen. 
Målen syftar till att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, utrota fattigdom och hunger, uppnå jämställdhet 
och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De 
globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
I Sverige har regeringen uttalat att Agenda 2030 är ett verktyg för att nå Mänskliga rättigheter. 
Agenda 2030 har 17 globala mål enligt nedan 

Det finns behov av kunskapsuppbyggnad som underlag till fortsatt analys av hur det kommunala uppdraget kopplar 
till mål och delmål då målen är universella och gäller alla länder även Sverige. Sverige har en årlig uppföljning och 
Piteå kommun har varit representerad på regeringens uppföljning av Agendan genom att inbjudas och delta i 
konferens på Rosenbad. 
En enkel kartläggning har genomförts i Piteå kommun för att analysera hur kommunens styr- och ledningssystem, 
med övergripande mål kan relateras till målen i Agenda 2030. I kartläggningen görs bedömningen att de flesta av 
Piteås 14 övergripande mål, kan i varierande grad kopplas till de 17 målen i agendan. Det mål som inte kan kopplas 
är det lokala befolkningsmålet Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och 2030 46 000 invånare. 
När den enkla kartläggningen tar sin utgångspunkt från agendans 17 mål och 169 delmål, med en analys utifrån hur 
mål och nyckeltal i kommunen kan relateras till dem så konstateras tydliga blottor i tre målområden: 
Målområde 2 Hunger och livsmedelsförsörjning, här finns nu på regional nivå Norrbottens livsmedelsstrategi Nära 
mat. För målområde 15 Ekosystem saknas kommunala nyckeltal liksom för målområde 17 Globala partnerskap. Piteå 
har ett internationellt arbete och ett stort arbete inom EU. Det saknas kommunala nyckeltal, men arbetet redovisas 
årligen i delårs- och årsbokslut. 
När den enkla kartläggningen tar sin utgångspunkt i kommunens resultat från årsredovisning identifieras fyra 
utvecklingsområden 

• Målområde 3 God hälsa och välbefinnande delmål 3:5 om alkohol- och droger. 
• Målområde 5 Jämställdhet 
• Målområde 6 Rent vatten, utifrån arbetet med vattenskyddsområden 
• Målområde 10 Minska ojämlikhet (målet om mångfald) 
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När den enkla kartläggningen tar sin utgångspunkt i omvärldsanalys utskiljs 
• Målområde11 Hållbar urbanisering utifrån utmaningen utveckling i både stads- och landsbygd. 

Utifrån ovanstående bedöms följande målområden inom Agenda 2030 vara prioriterade för VEP-perioden 2020-
2022. 

• 2. Ingen hunger (delmål 2:4 Livsmedelsproduktion) 
• 3. God hälsa och välbefinnande (delmål 3:5 Alkohol- och drogmissbruk) 
• 5. Jämställdhet (delmål 5:1, 5:2,5:4, 5:5 Attityder, diskriminering, deltagande) 
• 6. Rent vatten och sanitet för alla (delmål 6:1 Rent vatten) 
• 10. Minskad ojämlikhet (område 10) 
• 11. Hållbara städer och samhällen (delmål 11:1 bostäder, 11:3 hållbar urbanisering) 

16 



 
 

     

    

   
 

 

   

   

       

             
  

   

     

      

      

        

      

       

            

      

         

  

  

  

   

     

     

     

     

    

   

    

    

          

         

           

    

       

     

        

        

      
 

   

  

  

   

    

 

Bilaga 2 - Nyckeltal för att nå högre måluppfyllelse 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte 
alkohol eller droger 

Nyckeltal 

Andel elever som aldrig rökt, gy 2, % 

Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, % 

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

Andel som svarat ganska bra eller mycket bra på frågan "Under de senaste 12 månaderna hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner 
dig?", % 

Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, % 

Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) 

Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) 

Gymnasieelever år 2: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%). 

Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % 

Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % 

Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % 

Elever i åk 7, åk 9 och gy 2 som blivit mobbade, trakasserade, kränkta eller utfrysta under en längre period, andel (%) 

Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%) 

Gymnasieelever år 2: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%). 

Andel föreningsaktiva unga, % 

Antal certifierade föreningar "trygg och säker" 

Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, % 

Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, % 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, % 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % 

Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser, andel (%) 

Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år 

Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem, antal/1000 invånare 0-20 år 

Invånare 0-20 år placerade i familjehem, antal/1000 invånare 0-20 år 

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, % 

Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år 

Andel avslutade utredningar inom 4 månader enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år 

Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga 

- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år 

- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år 

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 
Nyckeltal 

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år 

Andel simkunniga i åk 3, % 

Andel simkunniga i åk 5, % 

Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, % 

Andel som tränar/motionerar på sin fritid, % 

Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter 
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Nyckeltal 

Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong" 

Antal Bokprat för unga på biblioteken 

Utbildning, arbete och näringsliv 

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

Antal invånare 

Arbetskraftens storlek 16-64 år 

Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100 

Pågående nyproduktionsprojekt PiteBo 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Nyckeltal 

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 

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 

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

- Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av utrikesfödd befolkning 

- Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av utrikesfödd befolkning 

Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, % 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal 

Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala 
skolor, andel (%) 

Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%) 

Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % 

Antal studiecirklar 

Antal studiecirkeldeltagare 

Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning, % 

Antal lägenheter under produktion i Strömbackaskolans regi 

Antalet sökande till utbildningarna vid Piteå Science Park 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde 

Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal 

- Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) 

- Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt 

- Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) 

Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare 

Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag 

Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt) 

Handläggningstid miljö, dagar 
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Nyckeltal 

Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) 

Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters (koncernens) lokaler 

Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler 

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne 
Nyckeltal 

Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, % 

Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % 

Meritvärde i åk 9 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala 
skolor, andel (%) 

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val 
Nyckeltal 

Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, % 

Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 

Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%). 

Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd 
och säkerhet 

Nyckeltal 

Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet 

Andel elever i utvalda årskurser som undervisats i brandkunskap, % 

- Andel elever i åk 7 som undervisats i brandkunskap, % 

- Andel elever i gy 1 som undervisats i brandkunskap, % 

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes 
möjlighet att leva ett självständigt liv 

Nyckeltal 

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) 

Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) 

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 

Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel av alla hushåll (%) 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader 

Demokrati och öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och 
att de kan påverka kommunens utveckling 

Nyckeltal 

Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten 

Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index 1-100 
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Nyckeltal 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, % 

Andel som får svar på e-post inom två dagar, % 

Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt 

Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal 

Andel utrikesfödda av befolkningen, (%) 

Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska 

Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå 

- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, % 

Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, % 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal 

Nöjd Medborgar-Index, index 1-100 

Andel elever i åk 9 som svarat positivt på frågan: Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar, % 

Antal ställföreträdare i överförmyndarnämnden 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal 

Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100 

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare 

Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, ekologiska eller lokalproducerade, % 

- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, % 

- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, % 

- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, % 

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, % 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 

Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar 

Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, % 

Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm 

Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm 

Minskning av fossil CO2 för uppvärmning, % (jmf 2000) 

Minskning av energi i kwh/kvm, % (jmf 2000) 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv 

Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton 

Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, % 

Andel miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar, % 

Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt inom energisektorn 

Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% förändring av värde kwh/m2) 

Antal av Pireva besökta företag 

Andel sökta vardagsförbättringar till förslagsverksamheten som fått belöning, % 

Andel projekt som drivits med stöd av verksamhetsutvecklingspotten och som lett till nya implementerade lösningar, % 

Andel projekt som drivits med stöd av innovationsfond och som lett till implementerade lösningar, % 

Tömning av återvinningsstationer enligt körplan 

Slamtöming enligt körplan 
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Nyckeltal 

Avfallsavtryck - Matavfall per invånare och år (kg/person) 

Avfallsavtryck - Brännbart hushållsavfall per invånare och år (kg/person) 

KWh per producerad kbm dricksvatten 

KWh per renad kbm avloppsvatten 

Andel återvinningsabonnemang (FNI) för lägenheter 

Forskning och utveckling i % av omsättningen 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal 

Nöjdhet med trygghet, index 1-100 

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv 

Deltagande vid genomförda trygghets- och tillgänglighetsvandringar som rör Fastighets- och servicenämnden 

Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, % 

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, % 

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, % 

Antal beslut inom socialtjänsten som överklagats/1000 beslut 

Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats efter överklagan/1000 beslut 

Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan" 

Vattenkvalitet, andel tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov, % 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 

Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%). 

Likes på sociala medier 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal 

Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-100 

Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100 

Antal nya lägenheter under året (slutbesked) 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal 

- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal 

- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i glesbygd, antal 

Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal 

- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal 

- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal 

Färdigställda bostäder i småhus under året i glesbygd, antal 

Andel nyproducerade lägenheter inom Pitebo som uppgår till maximalt 55 kvm, % 

Antal av Pitebos lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning 

Genomföra utemiljöprojekt 

Avgift för avfallshämtning inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm 

Avgift för vatten och avlopp inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal 

Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100 

- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100 

- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100 

Andel såld förnybar energi, % (PiteEnergi) 

Andel nybyggnationer av boende som erbjudits energi- och kommunikationslösningar av PiteEnergi, % 
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Nyckeltal 

Utveckling av godsvolymer totalt, % 

- Utveckling av godsvolym skogsprodukter import, % 

- Utveckling av godsvolym skogsprodukter export, % 

- Utveckling av godsvolym petroleumprodukter, % 

Läckage i vattenledningar (antal/år) 

Stopp i avloppsledningar (antal/år) 

Antal km gång- och cykelväg 

- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km 

Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år 

- Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år 

- Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år 

Elpris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm 

Fjärrvärmepris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm 

Förnyelsetakt avloppsledningsnät 

Förnyelsetakt vattenledningsnät 

Fakturerat vatten / producerat vatten % 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och 
samhällsutveckling 

Nyckeltal 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 

Antal publika arrangemang i Studio Acusticum 

- Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer 

Besökare per arrangemang i Studio Acusticum, medelvärde 

Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido 

Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska 
använda narkotika eller dopingpreparat. 

Nyckeltal 

Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk 

Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering 

Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, % 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt 
omsorg av god kvalitet 

Nyckeltal 

Personaltäthet inom vård och omsorgsboende 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 

Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer 

Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och 
arbetstillfällen 

Nyckeltal 

Antal bygglov i landsbygd 

Antal invånare, stadsbygd 

Antal invånare, landsbygd/glesbygd 

Antal födda, stadsbygd 
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Nyckeltal 

Antal födda, landsbygd/glesbygd 

Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs 

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser 
Nyckeltal 

Antal bränder per år 

Antal bostadsbränder per 1000 invånare 

Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst 

Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och 
välsmakande 

Nyckeltal 

Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, % 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%) 

Hur många skoldagar under en vecka äter du din lunch i skolmatsalen? 

Andel personer i åldrarna 65+ i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska 
bra, % 

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och 
besökare. 

Nyckeltal 

Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong 

Antal övernattningar i skärgårdsstugor 

Producera välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100 

Medarbetarengagemang (HME) förskola - Totalindex 

Medarbetarengagemang (HME) grundskola - Totalindex 

Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Totalindex 

Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Totalindex 

Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Totalindex 

Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex 

Sjukfrånvaro, % 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 

Andel heltidstjänster, % 

Antal timmar som utförs av timanställda 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 

Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%) 

Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan, % 

Förtroendeindex - GPTW (Great Place To Work) andel som sammantaget tycker att bolaget är en bra arbetsplats, % 

Andel kvinnor, % (Pnf) 
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Nyckeltal 

Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) 

Utvärdera genom antal medarbetarsamtal 

Pensionsålder, medelvärde 

Anställda utrikes födda, kommun, balanstal 

Anställda utrikes födda inom förskola och skolbarnomsorg, balanstal 

Anställda utrikes födda inom grundskola inkl. förskoleklass, balanstal 

Anställda utrikes födda inom gymnasieskola och komvux, balanstal 

Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, balanstal 

Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, balanstal 

Anställda utrikes födda inom kultur och fritid, balanstal 

Andel anställda med aktivitet i verksamhetsplanen, % 

Tillbud per olycka 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
Nyckeltal 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr 

Antal elever/lärare i förskoleklass och grundskola 

- Antal elever/lärare i grundskola 

- Antal elever/lärare i gymnasieskolan 

Nettoresultat i % i förhållande till budget (vid bokslut) 

Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 

Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl ersättning från FK, kr/inv 0-64 år 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 

Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år 

Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare 

Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 

Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv 

Kostnad familjerätt, kr/inv 

Extern finansieringsgrad, % 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar 

Nyckeltal 

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, % 

Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar 

Avtalstrohet, andel köpt volym inom avtal av total köpt volym 

Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) 

Soliditet bolag, % 

Soliditet VA-verksamhet 

Soliditet Avfall och Återvinning 

Rörelsemarginal (rörelseresultat/omsättning) 

Avvikelse över kostnadsbudgeten 

Avvikelse från investeringsbudgeten 
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Nyckeltal 

Omsättning konkurrensutsatta verksamheten 

Omsättning per anställd 

Självfinansieringsgrad investeringar 

Utdelning i relation till årets resultat Pireva, % 

Vakansgrad (bolag), % 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 
åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 
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Bilaga 3 - Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal 

Bibliotek 
Utbud 

Antal bibliotek/bokbuss 

Bibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 

Efterfrågan 

Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss 

Antal besökare vid stadsbiblioteket 

Prestationer 

Antal lån/besökare 

Simhallar 
Utbud 

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 

Antal simhallar/utomhus pool 

Parker 
Utbud 

Antal kommunala parker 

Prestationer 

Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10 

Personal 

Årsarbetare, parker 

Säsongsanställda, parker 

Kostnader 

Nettokostnad parker, kr/inv 

Förskola 
Utbud 

Antal förskolor 

Antal fristående förskolor 

Efterfrågan 

Antal barn i förskola 

Antal barn i fristående förskola 

Prestationer 

Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, % 

Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 

Personal 

Antal barn per lärare (årsarbetare) i förskolan 
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Personal 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, % 

Kostnader 

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 

Kostnad förskola, kr/inv 

Fritidsverksamhet 
Utbud 

Antal fritidshem i kommunen 

Antal fristående fritids 

Efterfrågan 

Antal elever i fritidsverksamhet 

Antal elever i fristående fritidsverksamhet 

Prestationer 

Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, % 

Personal 

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal 

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) 

Grundskola 
Utbud 

Antal skolenheter 

Antal högstadieskolor 

Antal fristående skolor 

Efterfrågan 

Elever i grundskola, hemkommun, antal 

Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal 

Personal 

Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan 

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, % 

Kostnader 

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev 

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv 

Gymnasieskola 
Utbud 

Antal inriktningar, egen gy skola 

Efterfrågan 

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal 

Antal elever, annan huvudman 
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Prestationer 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala 
skolor, andel (%) 

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år län, inkl. IV, andel (%) 

Personal 

Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan 

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola, % 

Kostnader 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 

Nettokostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv 

Fastigheter 
Utbud 

Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen) 

Antal lägenheter med rivningsklausul 

Antal lägenheter, i ordinärt kösystem 

Antal lägenheter, särskilda boenden 

Antal lägenheter, trygghetsboenden 

Totalt antal m2, nettoarea NTA(t) 

Prestationer 

Antal bostadsanpassningar 

Planerat underhåll kr/m2 

Totalarea/inv 

Felavhjälpande underhåll kr/m2 

Energikostnad/m2 

Personal 

Årsarbetare, fastigheter 

Kostnader 

Nettokostnad för fastigheter, kr/inv 

Måltidsservice 
Utbud 

Antal produktionskök 

Antal tillagningskök 

Antal mottagningskök 

Prestationer 

Antal portioner 

Personal 

Årsarbetare, måltidsservice 

Kostnader 

Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv 
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Städ 
Prestationer 

Städad golvyta i skolor, m2 

Personal 

Årsarbetare, städ 

Kostnader 

Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv 

Räddningstjänst 
Utbud 

Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min 

Antal räddningstjänst-personal som rycker ut inom 90 sek 

Antal räddningstjänst-person tillgängliga inom 8-15 min 

Antal räddningsvärn 

Efterfrågan 

Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i 

Prestationer 

Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten 

Personal 

Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete 

Kostnader 

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv 

Näringsliv 
Efterfrågan 

Antal lotsärenden 

Prestationer 

Antal företagsbesök av näringslivsenheten 

Personal 

Årsarbetare, näringsliv 

Kostnader 

Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv 

Konsument 
Utbud 

Antal skuldsatta i Piteå kommun 

Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka 

Efterfrågan 

Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering 
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Efterfrågan 

Antal konsumentkontakter 

Prestationer 

Antal inskickade skuldsaneringar 

Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet 

Personal 

Årsarbetare, konsument 

Kostnader 

Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv 

Vuxenutbildning 
Efterfrågan 

Andel invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning 

Prestationer 

Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer) 

Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer) 

Antal kursdeltagare i vuxenutbildning 

Antal studerande SFI 

Kostnader 

Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år 

Arbetsmarknad 
Prestationer 

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal 

Kostnader 

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv 

Flyktingsamordning 
Utbud 

Antal platser, ensamkommande barn 

Prestationer 

Antal inskrivna ensamkommande barn 

Kostnader 

Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv 

Plan, bygg, mark 
Efterfrågan 

Antal bygglovsansökningar 

Antal bygglov per aktuell mätperiod 
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Prestationer 

Handläggningstid bygg, dagar 

Trafik 
Efterfrågan 

Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik) 

Antal resor med länstrafikens lokala linjer 

Antal resor med tätortstrafiken 

Kostnader 

Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv 

Livsmedelskontroll 
Utbud 

Planerade inspektioner, livsmedelskontroll 

Prestationer 

Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll 

Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar 

Kostnader 

Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv 

Hälsoskydd 
Utbud 

Planerade inspektioner, hälsoskydd 

Prestationer 

Genomförda inspektioner, hälsoskydd 

Antal kontrollerade tobaksobjekt 

Miljöskydd 
Utbud 

Planerade inspektioner, miljöskydd 

Prestationer 

Genomförda inspektioner, miljöskydd 

Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö 

Alkoholtillsyn 
Utbud 

Planerade inspektioner, alkoholtillsyn 

Prestationer 

Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn 

Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd 
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Äldreomsorg 
Utbud 

Antal särskilda boendeplatser 

Andel invånare 80+ i särskilt boende 

Efterfrågan 

Antal personer som har hemsjukvård 

Antal planerade besök av nattpatrullen 

Antal personer som har hemtjänst 

Prestationer 

Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen 

Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen 

Personal 

Årsarbetare, äldreomsorg 

Kostnader 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ 

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ 

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 

Stöd och omsorg 
Utbud 

Antal särskilda boendeplatser, stöd och omsorg 

Efterfrågan 

Antal inledda utredningar av barn och unga 

Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd 

Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till 

Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen 

Prestationer 

Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg 

Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg 

Personal 

Årsarbetare, stöd och omsorg 

Kostnader 

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv 

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 

Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL och HSL, exkl lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 

Kostnad särskilt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL/HSL, kr/inv 0-64 år 

Överförmyndarverksamhet 
Efterfrågan 

Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna 

Antal nya ärenden senaste 12 månaderna 
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Prestationer 

Antal aktiva ärenden 

Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag 

Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap 

Personal 

Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten 
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Bilaga 4 - Beräkningsgrunder 
Allmänt om statistik och indikatorer 
Alla nämnder och bolag ska i sitt budgetförslag ange utförlig källa för alla sina statistiska uppgifter och prognoser. 
Kvalitetssäkra statistiska uppgifter och prognoser och utgå ifrån Sveriges officiella statistik. Det är viktigt att 
nämnder och bolag använder sig av samma källa för nyckeltal och indikatorer, använd i första hand Stratsys samt 
Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Vid behov av ytterligare stöd kontakta kommunens statistikansvarige 
Johanna Lindberg som även kan hjälpa till med specialbeställningar från Statistiska centralbyrån (SCB). 
Befolkningsstatistik och prognoser 
Vid beräkningar inför budget 2020 och verksamhetsplan 2020-2022 som bygger på befolkningsdata ska Piteå 
kommuns befolkningsprognos 2018-2030 användas. 
Prognosen utgår från befolkningen 2018-06-30 och tidigare befolkningsförändringar i kommunen samt följande 
antaganden. 

• Minskad invandring till Sverige, vilket påverkar antalet kommunplacerade i Piteå 
• Byggplaner i Piteå kommun fram till 2030 
• Att Migrationsverkets stora anläggningsboende i kommunen avvecklas i februari  2020. 

Prognosen återfinns via W:\BOKHYLLAN\Statistik\Befolkning\Befolkningsprognoser\Prognos 2018 
Kommuninvånarregistret (KIR) är den databas där varje veckas aktuella befolkning registreras. En eftersläpning på 
någon vecka finns. KIR ska endast användas vid beräkningar med planering för aktuell period. 
Kontaktperson: Johanna Lindberg 
Geografisk information (GIS) 
Det är viktigt att använda samma källa för geografisk information. Systemet innebär att information kan presenteras 
mer lättillgängligt, flexibelt och kommunikativt. GIS kräver att varje uppgift ska innehålla geografisk data, till 
exempel en adress eller en koordinat. 
Kontaktperson: Krister Vikström eller Margareta Erstam 
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Bilaga 5a - Ramneddragningar

Neddragningar av ramar 2013-2019 (driftbudget) 

Neddragningar i tkr. -0,9 % ram- -0,15 % ram-
neddragn. neddragn. 

2013 2014 2015 

-0,5 % samt 
riktad ram-
neddragn. 

2016 2017 2018 2019 

Kommunfullmäktige 
Revision 

-21 
-13 

-4 
-2 

-14 
-7 

Kommunstyrelsen -1 150 -177 -3991 

Barn- och utbildningsnämnden -6 752 -1 125 -9703 

Fastighets- och servicenämnden -2837 

Kultur- och fritidsnämnden -900 -150 -1596 

Räddningsnämnden -285 -48 -530 

Miljö- och tillsynsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämden 

-60 
-2735 

Socialnämnden 
- justerad ramneddragning till -0,6% 
Socialnämnden justerad ramneddragning 

-5 353 
1 785 

-3 568 

-892 -3801 

Överförmyndarnämnden -19 -3 -35 

Miljö- och byggnämnden -140 -37 

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor 
och vuxenutbildning (NAV) -406 -62 

Teknik- och servicenämnden 
- samhällsbyggnad 
- fastighets- och servicekontoret 

-1 954 
-513 

-1 954 

-321 
-97 

-321 

Totalt för samtliga styrelse/nämnder 
Förändrat till -0,6% för socialnämnden år 2013 
Summa ramneddragning styrelse/nämnder 

-16 447 
1 785 

-14 662 

-2 818 

-2 818 0 0 -25 310 0 0 

Enligt VEP 2016-2018 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ramökning/ramneddragning pga 
förändring i generella statsbidraget 
Ramförändring pga elevutveckling/volymökning fsk,grsk 
Ramförändring för datorer 1+1 ökade driftkostnader 

Förändring ram mellan år 2015, 2016 och 2017 

2015 

53 
3 100 

600 
3 753 

2016 

-974 
2 400 

400 
1 826 

-1 927 

2017 2018 2019 

-974 
2 400 

400 
1 826 

0 0 0 

Fastighets- och servicenämnden 
Besparing energitjänsteprojektet 
Förändring ram mellan år 2015, 2016 och 2017 

-853 -1 767 
-914 

-1767 
0 0 0 

Socialnämnden 
Ramförändring pga förändring i 
generella statsbidraget, ekonomiskt 
bistånd 904 863 863 
Förändring ram mellan år 2015, 2016 och 2017 -41 0 0 0 



 

Bilaga 5b - Ramtillskott

Ramtillskott 2005-2019 (driftbudget) 
ramtillskott för respektive år, ingår i nämndernas/styrelsens driftramar i VEP 2019-2021 

Ramtillskott i tkr. Ram- Ram- Ram- Ram- Ram- Ram- Ram- Ram- Totalt ram-
tillskott tillskott tillskott tillskott tillskott tillskott tillskott tillskott tillskott 

BU 2005-09 2010-13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2005-2018 

Kommunfullmäktige, ramökn 
- engångsanslag 1 450 1 170 798 400 

21 150 
100 

171 
3 918 

Revision, ramökn 
- engångsanslag 

162 
64 

20 
50 70 1 030 

182 
1 214 

Kommunstyrelsen centralt, ramökn 
- engångsanslag 
Kommunledningsförv., ramökn 
- engångsanslag 

1 000 
5 000 

10 453 
6 465 

-1 158 
10 000 
9 240 
7 450 

1 800 
500 

2 700 

610 
376 

300 
12 788 5 662 

100 

3 000 
1 000 

200 3 400 
714 

5 842 
36 250 
24 503 
15 005 

Barn-/utbildningsnämnden, ramök 
- engångsanslag 

6 919 
3 450 

4 480 
9 597 

9 795 
500 

3 753 
500 

3 200 
1 000 5 150 

5 465 
1 000 

3 950 37 562 
21 197 

Kultur-/fritidsnämnden, ramökn 
- engångsanslag 

3 030 
2 995 

2 425 
3 062 

350 
1 500 

2 270 
1 500 

1 740 
500 

300 
1 850 

250 
300 

10 365 
11 707 

Räddningsnämnden, ramökn 
- engångsanslag 

1 225 
200 

200 
700 

250 
100 

1 675 
1 000 

Socialnämnden, ramökn 
- engångsanslag 

35 207 
15 075 

29 475 
49 356 

7 756 
1 700 

6 148 
1 300 

7 857 
1 500 

20 000 
3 000 

8 000 8 600 
1 650 

123 043 
73 581 

Överförmyndarnämnden, ramökn 
- engångsanslag 

600 500 
78 

30 
500 

41 400 
50 

1 571 
628 

Miljö-/byggnämnden, ramökn 
- engångsanslag 

1 380 
650 

1 380 
650 

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor 
och vuxenutbildning (NAV), ramök 
- engångsanslag 

3 300 
10 723 

500 
12 300 

41 
1 235 

3 841 
24 258 

Samhällsbyggnadsndn, ramökn 
- engångsanslag 

127 611 
2 000 

738 
2 000 

Teknik- och servicenämnden 
Samhällsbyggnad (Teknik-
/gatukontoret), ramökn 
- engångsanslag 
Fastighets-/servicekontoret, ramök 
- engångsanslag 
Fastighets- och servicendn, ramökn 

7 158 
1 500 
3 675 
4 150 

3 476 
6 560 
7 090 
3 800 

750 

250 
851 

475 550 

11 384 
8 060 

11 015 
8 801 
1 025 

Summa nämnder/styrelse 
varav ramökning 
varav engångsanslag resp år 

125 831 
74 109 
51 722 

160 371 
56 248 

104 123 

28 076 
19 692 
8 384 

20 259 
16 113 
4 146 

32 546 
14 258 
18 288 

36 224 
20 462 
15 762 

20 245 
17 215 
3 030 

19 014 
16 200 
2 814 

442 566 
234 297 
208 269 



Bilaga 6 - Resultatbudget/-plan

Resultatbudget/-plan 2019-2021 (tkr) 

Budget Plan Plan 
VEP 2019-2021: 2019 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens kostnader 

Netto styrelse/nämnder 

Central pott till KS förfogande 
Pensioner individuell del 
Pensionsskuldförändring 
Avskrivningar 

Verksamhtens nettokostnader 

Skatteintäkter 
Generella statsbidrag och utjämning 
Finansnetto 
Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning 

Årets resultat inkl reservfond 
varav ränteintäkter reservfond 

KFs beslut till Anslagsöverföring år 2019: 
Anslag till nämnderna 

Finansiering: 
AFA avtalsförsäkring nollpremie 2019 
Skatteunderlag ny prognos 2019 
Definitiv kostnadsutjämning 2019 
Definitiv LSS-utjämning 2019 
Kommunal fastighetsskatt ny prognos  2019 

586 421 
-2 817 791 

-2 231 370 

-63 600 
-94 196 
-8 938 

-117 418 

-2 515 522 

2 122 687 
399 602 
22 264 
-6 331 

22 700 
2 800 

-5 435 

23 000 
2 339 

-3 218 
783 

2 023 

586 471 586 421 
-2 819 166 -2 814 107 

-2 232 695 -2 227 686 

-144 600 -222 600 
-90 313 -97 913 
-18 646 -23 646 

-125 407 -126 552 

-2 611 661 -2 698 397 

2 173 754 2 228 942 
407 008 426 256 
21 964 21 964 
-8 105 -8 105 

-17 040 -29 340 
2 800 2 800 

0 0 

-13 444 -16 529 
7 303 11 968 

784 786 
3 377 3 377 

S:a finansiering 24 927 -1 980 -398 

Nytt resultat 2019-2021 42 192 -19 020 -29 738 

Resultatet andel av skatter och generella statsbidrag 1,67% -0,74% -1,12% 



Bilaga 7 - Kassaflödesbudget/-plan

Kassaflödesbudget/-plan 2019-2021 (tkr) 

Budget Plan Plan 
2019 2020 2021 

Den löpande verksamheten 
Årets resultat enligt VEP 2018-2020 22 700,0 -17 040 -29 340 
KFs beslut till anslagsöverföring, drift -5 435,0 0,0 0,0 
KFs beslut till anslagsöverföring, finansiering 24 927,0 -1 980,0 -398,0 
Nytt årets resultat 
Justering för av- o nedskrivningar 
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Investering i materiella anläggningstillgångar 
KFs beslut till anslagsöverföring, investeringar 
Förskjutning investeringar 
Investering i finansella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Nyupptagna lån
Ökning långfristiga fordringar 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
varav kommunen 
varav reservfond 

Justering övriga ej likviditetspåverkande poster: 
Indivuduell del pensioner 
Pensionsskuldförändring 
Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning 
Summa 

Förändring kortfristiga skulder: 
Utbetalning pensioner individuell del föregående år 
Summa 

42 192,0 
117 418,0 
109 465,0 

269 075,0 
-86 440 

182 635,0 

-175 231,0 
-103 163,3 

32 000,0 

-246 394,3 

42 000,0 

42 000,0 

-21 759,3 
-24 559,3 

2 800,0 

94 196 
8 938 
6 331 

109 465 

-86 440 
-86 440 

-19 020 -29 738 
125 407 126 552 
117 064 129 664 

223 451 226 478 
-94 196 -90 313 

129 255 136 165 

-149 081 -152 831 

-13 000 -13 000 

-162 081 -165 831 

30 000 30 000 

30 000 30 000 

-2 826 334 
-5 626 -2 466 
2 800 2 800 

90 313 97 913 
18 646 23 646 
8 105 8 105 

117 064 129 664 

-94 196 -90 313 
-94 196 -90 313 



 

 
       

 
 

        
  

         
          

              
        

         
  

      
 

             
 

      
         

 
 

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

§ 61 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL 18) 
Diarienr 19KS148 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL 18). 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-17 om bestämmelser för OPF-KL. Enlig SKL:s 
förslag ersätts dessa bestämmelser med OPF-KL 18 med giltighet från 2019-01-01. 

OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) 
uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. 

OPF-KL är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
 Kommentar till bestämmelse om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL 18) 
 18:31 Cirkulär 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



    
  

 

  
   

 
  

 

     
          

 
          

Bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda 

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda 

Föreskrift 2019-03-18 § 61 Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Kommunledningsförvaltningen 1 19KS148 Tillsvidare 
Dokumentinformation OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 
kommunallagen. 

Dokumentet gäller för Förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen 



 

  
  
       

     
   
  
   
   
    
  
  
    
        

 
   
   
   
   
  
  
  
     
  
  
  
       
  
         
   

    
   
    
     
     
         
     
         
    

Sid 1 

Innehåll 

1 Inledande bestämmelser .............................................................................................................2 
§ 1 Pensionsmyndighet..........................................................................................................2
§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna .................................................................2 

2 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda ...........................................................3 
§ 1 Tillämpningsområde m.m. ..............................................................................................3 
§ 2 Omställningsstöd .............................................................................................................3 
§ 3 Aktiva omställningsinsatser ............................................................................................3 
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd .........................................................................................3 
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd............................................................................4 
§ 6 Samordning .....................................................................................................................4 
§ 7 Uppgiftsskyldighet ..........................................................................................................4 
§ 8 Ansökan om omställningsstöd ........................................................................................4 
§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd ........................5 

3 Pensionsbestämmelser................................................................................................................6 
§ 1 Tillämpningsområde m.m. ..............................................................................................6 
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning ....................................................................................6 
§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension.........................................................................................6 
§ 4 Pensionsgrundande inkomst............................................................................................6 
§ 5 Pensionsavgifter ..............................................................................................................6 
§ 6 Pensionsbehållning..........................................................................................................7 

7 Information......................................................................................................................7§ 
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension .................................................................8 
§ 9 Uppgiftsskyldighet ..........................................................................................................8 
§ 10 Sjukpension ...................................................................................................................8 
§ 11 Efterlevandeskydd.........................................................................................................9 
§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån.........................................................9 
§ 13 Finansiering...................................................................................................................9 
§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd...........................9 
§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m. ...............................................................................................9 

4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall ..............................................................................10 
§ 1 Tillämpningsområde m.m. ............................................................................................10 
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§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn ...............................11 
§ 8 Utbetalning av förmåner................................................................................................11 



 

   

   

            
         

        

               
         

Sid 2 

1 Inledande bestämmelser 

§ 1 Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. Pensionsmyndigheten har 
i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL18. 

§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som 
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar. 



 

      

    

             
         

             
  

             
            

          
 

   

             
           

       
              

    

           
             

                  
  

         
        

            
           

 

    

            
             

           
               

           
        

       
          

             
            

           

Sid 3 

2 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

§ 1 Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent 
av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. 

§ 2 Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när 
en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva 
omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera 
uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid 
och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt 
(sina) uppdrag. 

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan 
exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande 
utbildning. 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter 
minst ett års sammanhängande uppdragstid. För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt 
omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 60 
procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes 
genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde 
uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Rätten att erhålla ekonomiskt 
omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, 
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får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande 
omfattning. 

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste 
uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 
omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i 
taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan 
avgångstidpunkten. 

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt 
blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, 
landsting/region eller kommunalförbund, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6 Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. 

§ 7 Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att 
kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, 
underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i 
annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet 
återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå från 
efterkrav. 

§ 8 Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar. 
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Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde 
lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag. 

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den 
förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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3 Pensionsbestämmelser 

§ 1 Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och 
som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte 
annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag 
har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 
a. avgiftsbestämd ålderspension 
b. sjukpension 
c. efterlevandeskydd 

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9. 

§ 4 Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till 
högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna 
kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet 
till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet och på grund av sådan 
ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) 
med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald 
enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller 
tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning. 

§ 5 Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt 
§ 4. 
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Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 
inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a 
§ LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande 
inkomsten. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 
40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen 
befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under 
tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB). 

Anmärkningar 
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). 
Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde 
beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den förtroendevaldes 
pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års 
inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den 
förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 
kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen 
med förändringen av inkomstbasbeloppet. 

§ 6 Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där den 
förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga 
pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. 

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 
Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning till 
ansökan om uttag. 

§ 7 Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes 
pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 
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§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker 
månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, 
och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning 
av förmånen börjar. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet 

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna 
fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte sådana 
uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning. 
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller 
på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas eller 
avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

§ 10 Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning 
enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen 
från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. 
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda enligt 
AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning 
enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till 
sjukpension. 

Anmärkningar 
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). 

2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som gäller för 
utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under 
270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald 
under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. 
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Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11 Efterlevandeskydd 

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till 
efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och 
sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn. 
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika 
mellan dessa barn. 

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad 
efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av 
pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen 
börjar. 

§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat 
förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§ 
lagen om försäkringsavtal. 

§ 13 Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund. 

§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis. 

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få 
sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som 
pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd. 
Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten 
fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten 
återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag. 
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4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1 Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent 
av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas av 
fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller 
från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

§ 2 Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 
– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och 
– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider: 
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10 

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde 
avlider: 
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna 
b – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag 
med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande 
skydd för efterlevande. 

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo 
och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet. 

§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till 
förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. 
Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet. Familjeskydd 
till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 
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§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn till 
och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt till 
barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med 
socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter 
att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig 
förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen 
räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan 
dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med 
tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av de 
efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den 
förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till 
efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till 
efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda 
förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas månadsvis 
och i lika stora delar. 

§ 8 Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader 
efter det att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit emot ett 
fullständigt underlag för utbetalningen. 

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas av 
familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från 
pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått 
kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de 
uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in 
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uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, 
Skatteverket, Försäkringskassan eller försäkringsinrättning. 

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, 
kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller delvis 
återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att 
lämnade uppgifter var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till familjeskydd med 
anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den förtroendevaldes död. 
Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § första stycket FAL. 



 

 
       

 

         

          
           

      

             
             

             
              
       

              
   

  
          

 

      
 

             
 

       

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

§ 62 
Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021 
Diarienr 18KS531 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021. 

Ärendebeskrivning
På Norrbottens Kommuners styrelsemöte den 14 juni behandlades ”Strategi psykisk hälsa” 
som är framtagen i samverkan mellan Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och länets 
brukarorganisationer. Styrelsen rekommenderar medlemskommunerna att anta strategin. 

Strategin för psykisk hälsa ligger väl i linje med den redan antagna handlingsplanen för 
psykisk hälsa 2018/2019. Således är arbetet igång inom alla 5 fokusområden som nämns i 
strategin. Piteå kommun har redan i sin plan för hållbarhet (2015-06-08) visat riktning för 
arbete med ett jämlikt samarbete, även detta ligger väl i linje med strategin. Följaktligen pågår 
redan implementeringen inom socialnämndens ansvar, även utbildningsnämnden påverkas 
och därför bör strategin även antas där. Min rekommendation är därför att arbetet bör följas 
upp genom berörda nämnder. 

Socialnämndens beslut 2018-12-19 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens 
län 2018-2021. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



   

 

 
 

 

     
   

  
   

   

 
 

  
  

   

 
  

  

    
   

   
  

   
    

  
 

    
 

    
 

  
   

  
  

    

 

 
 

  
  

 
  

REGION NORRBOTTEN OCH NORRBOTTENS KOMMUNER 

Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 
2018–2021 

Region Norrbotten har tillsammans med Norrbottens Kommuner beslutat att i 
samverkan upprätta en länsgemensam strategi för psykisk hälsa. En arbetsgrupp 
med representanter från brukarorganisationer, tjänstepersoner från länets 
kommuner och Region Norrbotten har arbetat med strategins innehåll. De 
brukarorganisationer som deltagit i arbetet är; NSPH Norrbotten; Autism-och 
Aspergerföreningen Norrbotten, OCD-föreningen Norrbotten och Svenska OCD-
förbundet samt Brukarrådet LEVA. 

Bakgrund 
Strategin tar sin utgångspunkt i den nationella strategin för psykisk hälsa och ska 
visa riktningen för det långsiktiga förbättringsarbetet. 

Lagrum och styrande förutsättningar 
Nedan listas lagrum och styrande förutsättningar som klargör ansvarsförhållanden, 
beskriver strukturer och rutiner för samverkan. 

Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service, 
Skollagen samt Lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

• Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020, fem 
fokusområden fem år framåt. 

• Att ge ordet och lämna plats - Vägledning om brukarmedverkan och inflytande 
inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroende-vård, (SoS 2013) 

• Överenskommelse för samverkan kring barn och unga med behov av insatser 
från fler än en aktör, ”Norrbus” 

• Norrbottens folkhälsostrategi 2018–2026, för en bättre och mer jämlik och 
jämställd folkhälsa 

• Strategi och handlingsplaner för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens 
län 

• Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan 
kommuner och landsting i Norrbottens län 

• Överenskommelse om samarbete inom missbruks- och beroendevård mellan 
landstinget och kommunerna i Norrbottens län 

Strategin utgår även från nationella riktlinjer som vård och stöd vid missbruk och 
beroende, schizofreni och schizofreniliknande tillstånd samt depression och 
ångestsyndrom. 

Syfte 
Strategin ska vara ett stöd för det långsiktiga arbetet med ledning, styrning och 
utveckling av vård, stöd och omsorg för en god psykisk hälsa för länets 
medborgare. För att kunna ta ett samlat ansvar ska parterna med utgångspunkt från 
gällande lagstiftning och ansvarsfördelning stärka sammanhållna, 
kunskapsbaserade och individanpassade insatser. 



   

 

  
  

 
  

  
     

   
   

   
    

     
     

 
  

   
      

   
    

    
   

    

  
   

  

  
  

  
     

   
    
    
    

   
    

  

REGION NORRBOTTEN OCH NORRBOTTENS KOMMUNER 

Nuläge och omvärldsanalys 
Psykisk hälsa är ett komplext område som berör hela samhället. Insatser behöver 
ofta vara samordnade vilket ställer stora krav på samverkansstrukturer mellan 
berörda aktörer.  I WHO:s handlingsplan räknar man med att år 2030 står psykisk 
ohälsa för den största sjukdomsbördan i världen. För att förbättra den psykiska 
hälsan för Norrbottens invånare är det förebyggande och långsiktiga arbetet viktigt. 

I Norrbotten är parterna överens om att nära samarbete och ett gemensamt ansvar 
är en förutsättning för att framgångsrikt främja psykisk hälsa för befolkningen. 
Utmaningar består i att utveckla det självmordsförebyggande arbetet för att nå en 
nollvision. Hos äldre personer är förekomsten av psykisk ohälsa högre jämfört med 
andra vuxna, vilket ställer stora krav på aktörerna att uppmärksamma äldres 
psykiska mående för att kunna ge adekvat vård och omsorg. Personer med 
samsjuklighet har en betydande överdödlighet där samordning och samverkande 
insatser bör prioriteras. En av utmaningarna i länet är att öka tillgängligheten till 
ungdomsmottagningarna. Graden av allvarliga händelser barn och unga vuxna 
(LPT, självmord, självskadebeteende) är avsevärt högre i länet jämfört med riket. 
Pojkar utmärker sig vad gäller suicid men både pojkar och flickor avseende LPT 
och självskadebeteende. För att i rätt tid kunna ge rätt insatser på rätt vårdnivå, 
behöver länets aktörer utveckla första linjen. Med första linjen menas här de 
funktioner eller verksamheter som först uppmärksammar psykisk ohälsa och gäller 
såväl hälso- och sjukvård som kommunernas berörda verksamheter. 

Målbild 
Målet är en god psykisk hälsa bland befolkningen i Norrbotten. Den som drabbas 
av psykisk ohälsa ska få tillgång till god vård och omsorg utifrån behov. 

Strategisk inriktning 
En viktig del i det långsiktiga arbetet för att förbättra den psykiska hälsan för 
Norrbottens befolkning är att sätta fokus på förebyggande och tidiga insatser, 
framförallt när det gäller barn och unga. Det strategiska arbetet innefattar: 
• Utveckling av första linjen 
• Samverkan och förbättrade flöden mellan aktörer och vårdnivåer 
• Öka delaktighet och tillgänglighet genom användning av digital teknik 
• Tillvarata patienters och brukares erfarenheter och synpunkter 

Prioriterade områden med insatser 
Regeringen har lyft fram fem prioriterade fokusområden som ligger till grund för 
strategin. 



   

 

 

  
  

      
  

  

     
 

   
  

   
   

  
  

 
  

   
     

  
     

    
   

     
    

 
  

 
   

 
 

REGION NORRBOTTEN OCH NORRBOTTENS KOMMUNER 

Förebyggande och främjande insatser 
I regeringens strategi för psykisk hälsa anges att hälften av all psykisk ohälsa 
debuterar före 15 års ålder och tre fjärdedelar före 20 års ålder. Insatser behöver 
göras på många olika arenor, samtidigt och samordnat för att stärka individens 
förutsättningar för god hälsa.  

• Öka kunskapen om psykisk hälsa bland befolkningen och hos professionen för 
att minska stigma, skam och skuld. 

• Rusta unga att hantera livets med- och motgångar samt stärka föräldrar i 
föräldrarollen. Stärka arbetet med föräldraskapsstöd och öka antalet integrerade 
verksamheter som t.ex. familjecentraler. 

• Samverka med viktiga aktörer från föräldra- och barnhälsovård, 
ungdomsmottagningar, skola, socialtjänst, elevhälsa, psykiatri/barn och 
ungdomspsykiatri, primärvård samt folktandvård. 

• Utveckla samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och 
samarbeta med brukarorganisationerna samt frivilligorganisationer. 

• Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt ska understödja 
elevernas lärande och utveckling mot utbildningens mål. 

• Säkerställa att barn uppnår målen i skolan och behörighet till gymnasiala 
studier. 

• Arbeta med förebyggande insatser hos vuxna, där första linjen har en central 
roll för att tillgängliggöra stöd och vård tidigt i en ohälsoprocess. När vuxna 
vårdas för psykisk ohälsa/missbruk ska professionen uppmärksamma om det 
finns minderåriga barn i hemmet så att både barn och föräldrar kan få rätt stöd. 

• Att fortsätta utveckla det självmordsförebyggande arbetet för att uppnå 
nollvision. 

• Stärka friskfaktorerna på arbetsplatserna inom länets kommuner och Region 
Norrbotten. 

• Öka tillgängligheten genom användning av digital teknik och sociala medier 
för information och kommunikation, särskilt viktigt när det gäller kontakten 
med ungdomar och unga vuxna. 



   

 

 
   

     
  

   
   

   
 

   
 

   
 

 
 

    
 

   
  

 
   

 
    

   
  

 
    

  
   

  

 
 

   
  

 
  

   
  

REGION NORRBOTTEN OCH NORRBOTTENS KOMMUNER 

Tillgängliga och tidiga insatser 
Personer som drabbas av psykisk ohälsa ska få tillgång till rätt insatser i rätt tid och 
på rätt nivå i vård- och omsorgskedjan. 

• Att arbeta återhämtningsinriktat för att aktivt stödja personer till möjligheten 
att leva utifrån sina förutsättningar och egna val. 

• Primärvården är första linjen för psykisk ohälsa i alla åldrar även barn och 
unga vuxna. 

• Öka kunskapen hos professionen om psykisk (o)hälsa och utsatta gruppers 
riskfaktorer. 

• Att aktörerna i samverkan stödjer personer som drabbats av svår psykisk 
ohälsa. 

Utsatta grupper 
Det finns grupper som är särskilt utsatta och riskerar psykisk ohälsa i större 
utsträckning än befolkningen i övrigt. 

• Öka kunskapen hos medarbetarna om kulturell mångfald. 
• Kompetensutveckling för ökad förståelse om särskilt utsatta grupper som 

riskerar psykisk ohälsa, exempel samer och andra nationella minoriteter, 
personer i socialt utsatta grupper, äldre, HBTQ, samhällsplacerade barn, 
personer med samsjuklighet, asylsökande och nyanlända samt personer som 
blivit utsatta för- eller bevittnat våld. 

• Arbeta för att utveckla fler multiprofessionella team för personer med samtidig 
sjuklighet eller komplexa behov. Exempel familjecentraler, Case Managerteam 
eller beroendeenheter. 

• För att motverka för tidig död i behandlingsbara somatiska sjukdomar ska 
personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidig somatisk sjukdom 
uppmärksammas. Samordna resurser och insatser till personer med komplexa 
behov till följd av psykisk ohälsa och missbruk/beroende. 

Delaktighet och rättigheter 
Delaktighet i den vård, stöd och omsorg som ges är inte bara en viktig förutsättning 
för återhämtning utan också centralt för att stärka den enskildes rättigheter. En god 
vård och omsorg ska ske i samråd med patienten/brukaren med respekt för dennes 
självbestämmande och integritet. Att systematisera brukarmedverkan i 
arbetsprocesser för att tillvarata kunskap och erfarenheter är en förutsättning för en 
evidensbaserad praktik (figur 1, Socialstyrelsen). 



   

 

 

 
   

   
  

 
    
  

   
   

 
 

   
   

 

  

    
 

    
 

 

 
 

  

     
 

   
 

   
   

    
 

   

REGION NORRBOTTEN OCH NORRBOTTENS KOMMUNER 

• Vård och omsorg ska ske i samråd med patienten/brukaren och med respekt för 
dennes självbestämmande och integritet. 

• Utveckla samarbetet med patient/brukarorganisationerna på alla nivåer individ, 
verksamhets och systemnivå. 

• Fortsatt stärka arbetet med samordnade individuella planer (SIP). 
• Ökad delaktighet, självbestämmande och tillgänglighet genom att utveckla 

digitala tjänster och digital teknik. 
• Tillhandahålla tillgänglig information för insatser i stöd, vård och omsorg. 

Ledning, styrning och organisation 
Region Norrbotten och kommunerna i Norrbotten ansvarar som arbetsgivare för att 
medarbetarna har rätt kompetens. Vissa utbildningsinsatser är viktiga att samordna. 

Personal- och kompetensförsörjning 

• Öka kunskapen hos professionerna och planera för en långsiktig 
kompetensförsörjning 

• Skapa hälsosamma arbetsplatser för att motverka sjukskrivningar bland egen 
personal 

Samverkan 
God samverkan mellan Region Norrbotten och länets kommuner utgör en viktig 
grund för utveckling av god psykisk hälsa bland befolkningen. 

• Utveckla strukturer på system- och verksamhetsnivå för samverkan med 
brukarorganisationer. 

• Hitta former för samverkan med brukare/patienter som inte är organiserade 
men bär på egen erfarenhet. 

• Säkerställa goda flöden och mjuka vårdövergångar i samverkan när det gäller 
övergången från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin samt mellan 
aktörerna för att säkra vårdövergångar när patienter/brukare skrivs ut från 
sjukhus. 

• Stärka samverkan med andra myndigheter på länsövergripande nivå. 



   

 

 

 
 

    
   

 

   
  

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

REGION NORRBOTTEN OCH NORRBOTTENS KOMMUNER 

Implementering 
Förankring av strategin och arbetet med psykisk hälsa förutsätter ett medvetet 
implementeringsarbete. För effektivt genomförande är det av stor vikt att chefer på 
alla nivåer arbetar med strategin och handlingsplanerna genom att kontinuerligt 
följa upp och efterfråga resultat. 

I länets gemensamma analys- och handlingsplaner finns forskningshänvisningar, 
nationella jämförelser, nyckelindikatorer och aktiviteter angivna. 

• Länsgemensam analys- och handlingsplan för psykisk hälsa i Norrbotten. Barn 
och Unga Vuxna samt ungdomsmottagningarna 2017–2018 

• Länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa i Norrbotten 2017– 
2018 

Uppföljning 
Länsstyrgruppen ansvarar för uppföljning. Nyckelindikatorer och aktiviteter som 
utgör grunden i uppföljning finns beskrivna i de länsgemensamma 
handlingsplanerna. 



 

 
    

 

      

            
           

         
       

   

         
        

           
          

 

          
         

               
   

             
          

          
          

         
              
     

          
          

           
        

        
     

  
        

      

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

§ 63 
Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten 
Diarienr 18KS530 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten. 

Ärendebeskrivning
En revidering av riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten har genomförts för att svara 
upp mot de strukturella förändringar som skett inom hälso- och sjukvården. Förändringarna 
handlar om kommunalisering av hemsjukvården och förändrad organisation inom Region 
Norrbotten. Norrbottens kommuners styrelse har beslutat att rekommendera 
medlemskommunerna att anta riktlinjen. 

Riktlinjen gäller rehabilitering av vuxna patienter som har förvärvade sammansatta, 
långvariga och ibland återkommande behov av rehabilitering. Exempelvis geriatriska 
patienter och patienter med stroke eller neurologiska sjukdomar. Patienter med smärta som 
har komplexa rehabiliteringsbehov och personer med reumatiska sjukdomar omfattas inte av 
denna riktlinje. 

Den överenskommelsen för rehabilitering i länet som dåvarande Norrbottens läns landsting 
antog 2011 innehöll en nivåstrukturering. Den rehabiliteringsverksamhet som bedrivs i 
Region Norrbotten indelas nu mer översiktligt i tre nivåer. Rehabilitering på nivå 2 och 3 är 
ett ansvar för regionen. 

Rehabilitering på nivå 1 är ett ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård 
vilka har breda allmänna kunskaper och utgör basen i länets rehabiliteringsverksamhet. 
Rehabiliteringen kan ske i hemmet, på hälsocentral eller i samhällsmiljön. Rehabiliteringen 
ska ske utifrån patientens behov och genom samverkan mellan arbetsterapeut, fysioterapeut, 
distriktssköterska, distriktsläkare och medarbetare med kompetens inom psykisk ohälsa. Att 
utgå från vad som är viktigt för patienten kan innebära att rehabiliterande insatser kan ske 
både i hemmet och vid hälsocentralen. 

Ansvarsfördelningen mellan primärvård och kommun regleras i ”Avtal om övertagande av 
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i 
Norrbottens län”. I avtalet framgår att tröskelprincipen ska tillämpas även vid rehabilitering. 
De nya riktlinjerna innebär ett förtydligande gällande kommunens rehabiliteringsansvar. 
Implementering har genomförts via informations och dialogmöte inom Närsjukvårdsområdet 
där representanter från kommunens rehabiliteringspersonal deltagit. 

Socialnämndens beslut 2018-11-21 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i 
Norrbotten. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

(1 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

             
 

    

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

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

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten 

(2 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
  

   
 

  
 

  

 

 
 

  
   

  
 

   

 
  

  
   

  
  

   
  

     
 

 
     

  
    

 
     

    
  

    
 

  
  

  
  

 
  

     
   

  
 

RIKTLINJER FÖR 
REHABILITERINGSANSVAR 

1 (7) 

PROJEKTNAMN: REVIDERING AV 
REHABILTERINGSÖVERENSKOMMELSE 
PROJEKTÄGARE: DIVISIONSCHEF 
NÄRSJUKVÅRD 

DATUM: 170508 

Riktlinjer 
för rehabiliteringsansvar

i Norrbotten 
Inledning 

Region Norrbotten ska erbjuda länets medborgare rätt vård på rätt vårdnivå i en struktur där tillgången 
till rehabilitering är densamma, oavsett var i länet patienten bor. För att denna målsättning ska uppnås 
måste det vara tydligt vilken rehabilitering som erbjuds inom de olika vårdnivåerna. Alla aktörer ska 
veta vilka rehabiliteringsresurser som finns att tillgå utifrån patientens specifika behov. Genom 
samverkan och konsultativt stöd ska patienten få optimal rehabilitering oberoende av var i vårdkedjan 
rehabiliteringen tillhandahålls. Detta dokument redovisar ansvarsfördelningen mellan de olika 
rehabiliteringsnivåerna. Riktlinjerna avser rehabiliteringsbehov i ett generellt perspektiv, inte per 
diagnosgrupp. 
2011 antog dåvarande Norrbottens läns landsting en överenskommelse som innehöll en 
nivåstrukturering av rehabiliteringen i länet. Därefter har det skett flera strukturella förändringar inom 
hälso- och sjukvården såsom kommunalisering av hemsjukvården och förändrad organisation inom 
Region Norrbotten. Dessa förändringar har skapat ett behov av uppdaterade riktlinjer för 
rehabilitering. 

Målgrupp 
Riktlinjen gäller rehabilitering av vuxna patienter som har förvärvade sammansatta, långvariga och 
ibland återkommande behov av rehabilitering. Exempelvis geriatriska patienter och patienter med 
stroke eller neurologiska sjukdomar. De neurologiska sjukdomar som initialt inte ger svåra symtom 
men som på längre sikt kan medföra stora rehabiliteringsbehov hos patienten omfattas också av denna 
riktlinje. 
Patienter med smärta som har komplexa rehabiliterings-behov handläggs enligt 
handläggningsöverenskommelser som finns i Region Norrbotten och omfattas inte av denna riktlinje. 
Översynen från 2011 omfattade även personer med reumatiska sjukdomar men inom den gruppen 
finns idag inte lika stort behov av rehabilitering. De personer som har behov av rehabilitering får det 
via reumatologens öppenvård. 

Förklaring av begrepp 
Rehabilitering: Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån 
dennes behov och förutsättningar, återvinner eller behåller bästa möjliga funktionsförmåga samt 
skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet (Socialstyrelsen, 
2017) 
Vardagsrehabilitering: Omsorgs- och vårdpersonal har kunskap i ett rehabiliterande förhållningssätt 
som innebär att man i vård- och omsorgsarbetet tillvaratar personens egna resurser och möjligheter till 
att vara aktiv i vardagen och uppmuntrarpersonens eget handlande. Vardagsrehabilitering är 
ett arbetssätt som används i de dagliga insatserna (Sveriges arbetsterapeuter, 2014). 
Specifik rehabilitering: Rehabilitering är en planerad, målinriktad och tidsavgränsad insats som utgår 
ifrån personens resurser i sin egen miljö och avser de problem och hinder som personen själv 
identifierar i sin vardag. Kvalificerad rehabilitering syftar till att nå optimal funktionsförmåga i 
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RIKTLINJER FÖR 
REHABILITERINGSANSVAR 

2 (7) 

PROJEKTNAMN: REVIDERING AV 
REHABILTERINGSÖVERENSKOMMELSE 
PROJEKTÄGARE: DIVISIONSCHEF 
NÄRSJUKVÅRD 

DATUM: 170508 

vardagslivet för att kunna leva ett så aktivt liv som möjligt trots begränsningar och sjukdom. Teamet 
ska bestå av olika professioner med särskild kunskap i rehabilitering (Sveriges arbetsterapeuter, 2014). 
Verktyg för samordnad individuell planering: Meddix används för samordnad vårdplanering och 
består av två separata applikationer, Meddix SVP och Meddix ÖV. Meddix SVP används för 
samordnad plan vid utskrivning från slutenvård och reglering av betalningssvarslagen. Meddix ÖV 
används för samordnad individull plan i öppenvård för personer med behov av insatser från både 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Idag pågår ett arbete med att ta fram ett nytt Webbaserat verktyg för samordnad individuell plan i 
såväl sluten- som öppenvård, Life Care. 

Rehabiliteringsnivåer 
Den rehabiliteringsverksamhet som bedrivs i Region Norrbotten indelas översiktligt i tre nivåer: 
Nivå 1: Rehabilitering på nivå 1 är ett ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård 
vilka har ett generalistperspektiv och utgör basen i länets rehabiliteringsverksamhet. Rehabiliteringen 
kan ske i hemmet, på hälsocentral eller i samhällsmiljön. 
Nivå 2: Rehabiliteringsverksamheterna vid nivå 2 är samlade i enheter knutna till specialistsjukvården 
vid sjukhusen. De ansvarar för rehabiliteringen inom respektive upptagningsområde. Verksamheterna 
har ett specialiserat perspektiv och erbjuder en fördjupad kompetens och mer resurser än vad som 
finns tillgängligt på nivå 1. Rehabiliteringen bedrivs på vårdavdelning i slutenvård, exempelvis efter 
en akut stroke eller ett trauma. Planerad rehabilitering bedrivs vid enheter för 
öppenvårdsrehabilitering. 
Nivå 3: Rehabiliteringsverksamheterna på nivå 3 bedrivs vid Rehabiliteringsmedicin Sunderby 
sjukhus och vid Garnis rehabcenter, med hela länet som upptagningsområde. Verksamheterna erbjuder 
mer resurser och fördjupad kompetens inom sitt specifika område, jämfört med nivå 2. Hit remitteras 
patienter för utredningar och rehabiliteringsåtgärder. Nivån kan också vara första rehabiliteringsinstans 
för patienter med sjukdomar eller skador som kräver specialistvård initialt såsom patienter med 
ryggmärgsskada. 

Remisshantering 
Remiss till nivå 1. Remissfrihet gäller men remiss kan vid behov skrivas av legitimerad 
rehabiliteringspersonal eller läkare inom regionen. 
Remiss till nivå 2 kan skrivas av legitimerad rehabiliteringspersonal eller läkare inom regionen eller 
den kommunala hälso- och sjukvården och skickas till respektive öppenvårdsrehabiliterings-
mottagning. 
Remiss till nivå 3 kan skrivas av legitimerad läkare och skickas till Rehabiliteringsmedicins 
mottagning. 
Egen vårdbegäran: Pat har möjlighet att framföra egen vårdbegäran. Blankett för egen vårdbegäran 
bör tillhandahållas av den enhet där patienten söker rehabilitering. Den bedöms sedan enligt samma 
kriterier som en remiss. 

Dokumentation 
Det finns inte längre något krav att GE 41 eller GE43 bör användas för dokumentation av 
rehabiliteringsplan eftersom det inte fungerar för utskrift till patient eller kan läsas via NPÖ. 
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. 
Patientens plan för rehabilitering inom en enhet i slutenvård dokumenteras i VAS.  Efter utredning och 
bedömning upprättas en plan för rehabilitering om patientens rehabiliteringsperiod beräknas överstiga 
en vecka. 
Patientens mål och plan för rehabilitering formuleras tillsammans med patient utifrån ICF. När planen 
kan komma att beröra fler aktörer ska den dokumenteras som samordnad individuell plan i aktuellt 
webbaserat verktyg. Planen följer patienten så länge behov finns av samordnade rehabiliterings- eller 
hälso- och sjukvårdsinsinsatser och uppdateras när det sker förändringar. Därutöver är legitimerad 
personal skyldig att dokumentera i respektive journalsystem enligt Patientdatalagen (2008:355). 

Organisation och ansvarsområde 

Nivå 1 
Rehabiliteringsverksamheten på nivå 1 är organiserad av primärvården och den kommunala hälso- och 
sjukvården. Rehabiliteringen sker utifrån patientens behov och genom samverkan mellan 
arbetsterapeut, fysioterapeut, distriktssköterska, distriktsläkare och medarbetare med kompetens inom 
psykisk ohälsa. Arbetssättet präglas av personcentrering, helhetssyn och tvärprofessionell samverkan. 
Personcentrering innebär att personen som lever med sjukdom sätts i fokus och inte diagnosen. 
Verksamheterna måste därför vara lyhörda för vad patienten värdesätter och upplever. Att utgå från 
vad som är viktigt för patienten kan innebära att rehabiliterande insatser kan ske både i hemmet och 
vid hälsocentralen. 

Ansvarsområde 
Primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården har ett generalistperspektiv och ansvarar för 
befolkningens behov av rehabilitering, hälso- och sjukvård som inte kräver rehabilitering på nivå 2 
eller 3. Ansvarsfördelningen mellan primärvård och kommun regleras i ”Avtal om övertagande av 
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Norrbottens 
län”. 
Patientens plan i samverkan mellan enheter skrivs som samordnad individuell plan i aktuellt 
webbaserat verktyg. 
Patienter som har behov av fördjupad kompetens, specialistkompetens eller resurser som inte kan 
erhållas av primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården ska remitteras till nivå 2 eller nivå 
3. 

Nivå 2 
Rehabiliteringsverksamheten på nivå 2 omfattar sluten- och öppenvård med ansvar för rehabiliteringen 
i ett länsdelsperspektiv. Rehabilitering i slutenvård bedrivs vid länets fem sjukhus. Rehabilitering i 
öppenvård bedrivs vid Öppenvårdsrehabiliteringarna kopplade till länets sjukhus. Arbetssättet präglas 
av multimodalt teamarbete. Rehabiliteringsprocessens längd och intensitet kan variera beroende på 
patientens behov och resurser. 
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Ansvarsområde öppenvård 
Rehabilitering vid nivå 2 innebär tillgång till fler yrkeskompetenser, mer resurser, och fördjupad 
kompetens inom berörda diagnosområden jämfört med nivå 1. Rehabilitering i öppenvård på nivå 2 
bedrivs vid enheter för öppenvårdsrehabilitering. Öppenvårdsrehabilitering omfattar rehabilitering 
med multimodala team. Rehabiliteringsinsatserna syftar till att öka patientens delaktighet i sina 
vardagliga aktiviteter. 
Verksamheten bedrivs dagtid, rehabiliteringen kan bedrivas vid enheten, i hemmet eller ute i 
samhället. Patienten bor hemma och dagpendlar till verksamheten alternativt bor på patienthotell. 
Plan för rehabiliteringsperioden formuleras tillsammans med patient och dokumenteras enligt avsnitt 
dokumentation. Om patienten bedöms ha behov av fortsatt rehabilitering efter avslutat
rehabiliteringsperiod vid Öppenvårdsrehabiliteringen så kallas aktuella rehabiliteringsaktörer på nivå 1 
via aktuellt webbaserat verktyg till planeringsmöte för att upprätta eller uppdatera samordnad 
individuell plan. 

Kriterier för nivå 2, rehabilitering i öppenvård 

Inklusionskriterier 
• Behov av samordnad rehabiliteringsinsats från team med fördjupad kompetens på nivå 2. 
• Sammansatta, långvariga och ibland återkommande, fysiska eller kognitiva nedsättningar oavsett 

diagnos. 
• Motiverad till träning/behandling med syfte att uppnå egna mål. 
• Personen ska ha potential för att tillgodogöra sig rehabiliteringen som erbjuds där 

träning/behandling är av mer intensiv karaktär. 
Exklusionskriterier 
• Endast behov av utredning inför hjälpmedelsförskrivning eller intygsskrivning. 
• Pågående missbruk. 
• Obehandlad allvarlig psykisk störning 
När patienten remitterats för rehabilitering vid öppenvårdsrehabilitering gör teamet en bedömning av 
patientens rehabiliteringsbehov. Om teamet bedömer att patienten inte har behov av 
öppenvårdsrehabilitering återkopplar teamet till remittenten med förslag om andra alternativ till 
rehabilitering. 

Ansvarsområde slutenvård 
Vid sjukhusens slutenvård bedrivs rehabilitering med multimodala team bestående av arbetsterapeut, 
sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska, kurator, dietist, logoped och läkare. Rehabiliteringen och 
den medicinska vården sker parallellt. Patienterna kommer akut insjuknade eller överförs från annan 
vårdenhet på region-, läns-, eller länsdelsnivå. 
Mål och plan för rehabiliteringsperioden formuleras tillsammans med patient utifrån ICF och 
dokumenteras enligt avsnitt dokumentation. 
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Vid kvarstående rehabiliteringsbehov vid utskrivning ska rehabiliteringen fortsätta vid 
öppenvårdsrehabilitering eller inom nivå 1 primärvård/kommun. Kartlagda behov av rehabilitering ska 
överföras till nästa aktör. 

Nivå 3 
Kompetenscentrum Rehabiliteringsmedicin har länsuppdrag för specialiserad rehabilitering av 
personer med neurologisk sjukdom eller skada och personer med långvarig smärta. 
Vid Rehabiliteringsmedicin arbetar man i multimodala team som har mer resurser och fördjupad 
kompetens inom sitt specifika område. Verksamheten har läkare med specialistkompetens i 
rehabiliteringsmedicin. I den medicinska rehabiliteringen ingår ansvar för att optimera patientens 
förutsättningar för att behålla eller återgå till yrkesarbete eller studier. 
Rehabilitering på nivå 3 sker vid kompetenscentrum för Rehabiliteringsmedicin Sunderby sjukhus och 
vid Garnis Rehabcenter. Verksamheterna fungerar som kompetenscentrum och har ett 
utbildningsansvar gentemot övriga nivåer. 
Mål och plan för rehabiliteringsperioden formuleras tillsammans med patient och dokumenteras enligt 
avsnitt dokumentation. 
Vid kvarstående rehabiliteringsbehov vid utskrivning ska rehabiliteringen fortsätta vid 

Ansvarsområde öppenvård 
Rehabiliteringsmedicins mottagning vid Sunderby sjukhus och Garnis Rehabiliteringscenter erbjuder 
teambaserade utrednings- och rehabiliteringsinsatser inom öppenvård. Programmet bedrivs vid 
Rehabiliteringsmedicins mottagning på Sunderby sjukhus och i internatform på Garnis Rehabcenter i 
Boden. 
Sektionen har ett specifikt ryggmärgsskadeprogram som beskriver rehabiliteringsprocessen med dess 
insatser både inom sluten- och öppenvård. 
Vid kvarstående rehabiliteringsbehov vid utskrivning ska rehabiliteringen fortsätta inom 
öppenvårdsrehabilitering eller inom nivå 1, primärvård/kommunal hälso- och sjukvård. Aktuella 
rehabiliteringsaktörer kallas, via aktuellt webbaserat verktyg, till planeringsmöte för att upprätta eller 
uppdatera samordnad individuell plan. Kartlagda behov av rehabilitering ska överföras till nästa aktör. 

Kriterier för nivå 3, rehabilitering i öppenvård 

Inklusionsskriterier 

• Målgruppen är vuxna personer med sammansatta funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar 
på grund av neurologisk sjukdom/skada, personer med ovanliga neurologiska diagnoser. 
• Patienten ha en fastställd neurologisk diagnos. 
• Ålder från 16 år. 
• Behov av samordnande insatser av ett multiprofessionellt team med fördjupad och bredare 
kompetens än Rehabnivå 1 och 2. 
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• Patienten ska kunna tillgodogöra sig rehabiliteringsinsatser för Rehabnivå 3. 
• Patienten måste kunna klara sig själv under utrednings- eller rehabiliteringsperioden alternativt ha 
med sig personlig assistent eller annan person som hjälp 

Exklusionskriterier 

• Pågående medicinsk behandling/utredning och/eller ett hälsotillstånd som negativt påverkar 
förutsättningar för rehabiliteringsinsats. 
• Obehandlad allvarlig psykisk störning. 
• Pågående drogmissbruk 

Ansvarsområde slutenvård 

Rehabilitering på nivå 3 sker vid kompetenscentrum för Rehabiliteringsmedicin Sunderby sjukhus, 
avd 41N. Slutenvårdsprogrammet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder med behov av 
rehabilitering och 24 timmars omvårdnad för svåra till totala aktivitetsbegränsningar inom området 
neurologi. Patienten skall uppfylla kriterierna för nivå 3. 

Personer med nyligen förvärvad ryggmärgsskada och behov av rehabilitering i slutenvård erbjuds vård 
på enheten från 16 år och uppåt. Rehabiliteringen individualiseras utifrån etiologi till skadan, 
skadenivå, grad av funktionsbortfall, samsjuklighet och rehabiliteringspotential. Sektionen har ett 
specifikt ryggmärgsskadeprogram som beskriver rehabiliteringsprocessen med insatser både inom 
sluten- och öppenvård. Avdelningen har också ansvar för att bemanna baklofenmottagning för 
patienter med spasticitet, där sjuksköterskor ger behandling och utför återkommande kontroller samt 
påfyllning av pumpar. Påfyllning av pumpar sker även i Gällivare. 

Mål och plan för rehabiliteringsperioden formuleras tillsammans med patient och dokumenteras enligt 
avsnitt dokumentation. 

Vid kvarstående rehabiliteringsbehov vid utskrivning ska rehabiliteringen fortsätta vid 
slutenvårdsavdelning vid länsdelssjukhus, öppenvård inom nivå 3, rehabiliteringsmedicin, nivå 2 
öppenvårdsrehab eller inom nivå 1, primärvård/kommunal hälso- och sjukvård. Kartlagda behov av 
rehabilitering ska överföras till nästa aktör. 

Kriterier för nivå 3, rehabilitering i slutenvård 

Inklusionskriterier 

• Personer med neurologisk diagnos med svår till total aktivitets- och delaktighetsinskränkning med 
behov av nivå 3 rehabilitering. 
• Personer med sammansatta problem och med behov av samordnade teaminsatser och fördjupad 
kunskap och bredare kompetens inom det neurologisk rehabilitering. 
• Personer med behov av spasticitetsutredning som kräver slutenvård. Gäller framförallt patienter för 
testning/utprovning av intratekal baklofenbehandling. 

Exklusionskriterier 
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• Pågående medicinsk behandling och/eller utredning som negativt påverkar förutsättningarna för 
rehabiliteringsinsats t.ex. akutsjuk-vård, livshotande tillstånd 
• Pågående drogmissbruk. 
• Obehandlad allvarlig psykisk störning. 
• Aktivt motverkar rehabilitering 
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Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

§ 64 
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
Diarienr 19KS109 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. 

Kommunfullmäktige antar bilaga till Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. 

Ärendebeskrivning
Vid allmänna valet 2018 arvoderades alla valförrättare och röstmottagare enligt samma 
modell som gäller för politiska sammanträden. Utifrån ändringar i vallagen har valnämnden 
beslutat att personer som ställer upp till val inte ska fungera som valförrättare vilket gör att 
fler personer inte är bekanta med kommunens arvodessystem. Nuvarande system betalar bara 
ut arvode enligt hel och halvdag. En större del av valadministrationen och sköt nu av 
kommunledningsförvaltningen och en kraftigt höjd nivå på förtidsröstning ställer krav 
engagera ett flertal röstmottagare för en längre tid innan valdagen. Utifrån det finns behov av 
ett mer flexibelt system för arvodering av valförrättare och röstmottagare. 

Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag som utgår från att valförrättare och 
röstmottagare arvoderas per timme. Förslaget bedöms kostnadsneutralt och bör inte heller 
påverka rekryteringen av valförrättare. Det ger även en rättvisare fördelning utifrån 
arbetsbelastning på stora och små vallokaler. 

Ett litet förtydligande har även införts i § 14 Reseersättning och traktamenten, om att resor 
inom förrättningar ger rätt till reseersättning. 

Ett redaktionellt fel har även upptäckts i 8 § gällande vad som ingår i begränsat årsarvode, där 
punkt listorna för vad som ingår i begränsat årsarvode 0-7 % och över 7 % råkat kastas om. 
Detta är nu åtgärdat. 

Bilagan till bestämmelsen har kompletterats med arvodering för valförrättare och 
röstmottagare och lämnas för beslut till kommunfullmäktige. Den korrigeras därefter årligen 
utifrån aktuell lönejustering, beslut om denna tas av kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott. 

Valnämnden har 2019-02-13 föreslagit att kommunfullmäktige förändrar 
arvodesbestämmelserna för valförrättare enligt förslag. 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

(1 av 2)
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Sammanträdesdatum 
2019-03-18 
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Sid 2 

Allmänna bestämmelser 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

1 § 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen 
(2017:725) samt för personer med andra uppdrag med anknytning till kommunen i den 
utsträckning som kommunfullmäktige beslutar. 

För förtroendevalda med årsarvode gäller endast 7 § och 12-23 §§ 

Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 

2 § 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga ersättare som särskilt kallas till 
sammanträde enligt kommunfullmäktiges beslut 1994-11-21, § 139, har rätt till ersättning 
enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 11 § och 14-18 §§ för 

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden, 

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, 
c) ett partigruppmöte, som hålls med anledning av kommunfullmäktigesammanträde, 
d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktpolitiker, studieresa, kurs 

eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala förtroendeuppdraget, 

e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till kommunen, 

f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv 
tillhör, 

g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ såsom 
pensionärsråd, handikappråd o dylikt, 

h) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den 
förtroendevalde själv tillhör, 

i) presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott, 
j) besiktning eller inspektion, 
k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, 
m) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts. 

Ej tjänstgörande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till 
ersättning enligt 14 §. 



 
   
 
 

 

  
  

  

 

 
 

  
 

   
     
    
    

 
 

     
       

 
 

 
  

  

 
 

 
   

    
    
    

 
  

    
     

 
   

 
  

  
  

  
 

    
 

 
 

Sid 3 

Arvoden och förlorad arbetsförtjänst m.m. 
Arvodesbelopp i kronor för schablonbelopp, maxbelopp, årsarvode och sammanträdesarvode 
specificeras i bilaga 1 som årligen omräknas enligt 23 §. 

Arvoden för sammanträden 

3 § 
Förtroendevalda som inte är årsarvoderade har rätt till arvode för sammanträden eller 
motsvarande enligt följande: 

Punkt enligt 2 § 
Punkt a) Sammanträde 1 arvode 
Punkt c) KF Partigruppmöte ½ arvode 
Punkt m) Protokolljustering ¼ arvode 

Punkt b) samt d) till l): 
Upp till 3 tim 
Över 3 tim 

½ arvode 
1 arvode 

Aktuellt arvode redovisas i bilaga 1. 

Arvode är maximerat till 1 arvode per dag oavsett antal sammanträden och förrättningar. 

Förlorad arbetsinkomst 

4 § 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt följande. 

Punkt enligt 2 § Schablonbelopp Upp till maxbelopp 
Punkt a) 1 Schablonbelopp 1 maxbelopp 
Punkt c) ½ Schablonbelopp ½ maxbelopp 
Punkt m) ¼ Schablonbelopp ¼ maxbelopp 

Punkt b) samt d) till l): 
Upp till 3 tim ½ Schablonbelopp ½ maxbelopp 
Över 3 tim 1 Schablonbelopp 1 maxbelopp 

Aktuellt schablonbelopp och maxbelopp redovisas i bilaga 1. 

Alla förtroende valda har rätt till ett schablonbelopp. Förlorad arbetsinkomst utöver 
schablonbeloppet skall styrkas genom intyg från arbetsgivare. Vid förändrade omständigheter 
beträffande lön eller arbetstid skall nytt intyg lämnas. För förtroendevald som kan visa att en 
arbetsinkomst förlorats men inte med vilket belopp, skall ersättningen beräknas på grundval av den 
senast fastställda sjukpenninggrundande inkomsten för år enligt följande: 

Sjukpenninggrundande inkomst (för år) = ersättning per dag 
260 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår ej till förtroendevalda med årsarvode enligt § 7. 



 
   
 
 

 

  

 
  

 
  

 

 

 
  

   
  

 
 

 
   

Sid 4 

Förlorad semesterförmån 

5 § 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån enligt följande: 

a) förlorad semesterersättning, maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst 
b) förlorad semesterdag, maximalt samma belopp som maxbeloppet. 

Särskilda förhållanden m.m. 

6 § 
Rätten till ersättning enligt 4-6 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella 
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de 
förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande. 

Rätten till ersättning enligt 4-6 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande 
och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 



 
   
 
 

 

  

 
   

   
 

   
 

 
   

 
     

 
     

 

   
 

 
 

 
 

 
    

    
   

   
  

  
  

   
   

  
 

  
 

Sid 5 

Årsarvode 

7 § 
Förtroendevald som fullgör ett eller fler uppdrag som tillsammans uppgår till minst 40 procent av 
heltid har rätt till årsarvode enligt följande: 

Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande 100 % årsarvode 
Tillika kommunalråd 

Övriga årsarvoderade nedan kan få maximalt 75 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode 

Socialnämndens ordförande 57 % av årsarvode. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 47 % av årsarvode. 

Förtroendevald med årsarvode 75 % eller mer har utöver årsarvodet och ersättning för kostnader 
enligt 14 - 18 §§, ingen ersättning för sina uppdrag inom kommunen. Ersättning för uppdrag i 
kommunala bolag utgår dock enligt särskilt reglemente. 

Förtroendevald med årsarvode mellan 40 % och mindre än 75 % har utöver årsarvodet och 
ersättning för kostnader enligt 13-17 §§ ingen ersättning för sina nämndinterna uppdrag. Vid 
beräkning av sysselsättningsgrad utgör 75 % av kommunalrådens arvode heltid. 

Kommunstyrelsen fattar särskilt beslut om årsarvode till förtroendevald som innehar fler än ett 
kommunalt uppdrag vilka tillsammans uppgår till minst 40 % av kommunalrådsarvodet. Det 
sammanlagda årsarvodet inklusive gruppledararvode får inte överstiga 75 % av kommunalråds 
årsarvode. Vid bedömningen av den sammanlagda deltidsgraden medräknas uppdrag enligt 8 §, 
begränsat årsarvode. Det särskilda beslutet har företräde över grundnivåerna i detta dokument. Om 
socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens ordförande har annat ordinarie 
ledamotsuppdrag än ordförandeuppdraget ska alltid sådant särskilt beslut fattas. 

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet motsvarande AB:s regler om semester. Högst 
40 dagar kan sparas till annat år. Ej uttagna ledighetsdagar bortfaller. Ledigheten skall förläggas på 
sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 

Till årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag 
utgår sjuklön som för anställda gr 1 enligt AB. 



 
   
 
 

 

  

 
  

 
 

     
      

 
 

 
  

  
 

       
     
      
       
      
      
        
       
      
     

 
 

       
       
      

 
      

  
 

    
   

 
   

    
 

  
    
   
  

 
 

  
                                                 
   
   

Sid 6 

Begränsat årligt arvode 

8 § 
Nedanstående förtroendevalda som inte är årsarvoderade har rätt till begränsat årligt arvode. 

Kommunstyrelsen 
- Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 18 % av årsarvode. 
- Ledamot i arbets- och personalutskott 13 % 

Kommunfullmäktige och andra nämnder 
Arvode för vice ordförande utbetalas alltid med 20 % av ordförandes årliga arvode och detta 
inkluderar eventuellt arvode för plats i utskott. Arvode för plats i utskott utbetalas alltid med 5 % av 
ordförandes årliga arvode enligt 7 § och 8§. 

- Kommunfullmäktiges ordförande 15 % av årsarvode 
- Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 32 % 
- Kultur- och fritidsnämndens ordförande 20 % 
- Miljö- och tillsynsnämndens ordförande 15 % 
- Fastighets- och servicenämndens ordförande 15 % 
- Gemensam Överförmyndarnämnd ordförande - Älvsbyn1 14 % 
- Valnämndens ordförande – Valår 11 % 
- Valnämndens ordförande – Icke valår 5 % 
- Kost och servicenämndens ordförande - Luleå2 5 % 
- Gemensam servicenämnds ordförande – Älvsbyn2 5 % 

Revisionen begränsade årsarvoden 
- Revisionens ordförande 7 % av årsarvode 
- Revisionens vice ordförande 5 % 
- Revisorer 3 st. 3,5 % 

I det begränsade årsarvodet, för alla förtroendevalda med 0 - 7 % av årsarvode, ingår 
nedanstående ersättning för alla med uppdraget förenade förrättningar m.m. inom kommunen 
enligt 2 §: 

- punkt d) då särskilt beslut i respektive nämnd inte har fattats. 
- punkt h), i) och m) 

I det begränsade årsarvodet, för alla förtroendevalda med över 7 % av årsarvode, ingår 
nedanstående ersättning för alla med uppdraget förenade förrättningar m.m. inom kommunen 
enligt 2 §: 

- punkt b), vad avser nämnds-interna frågor 
- punkt c), för den som inte är ledamot i kommunfullmäktige 
- punkt d), då särskilt beslut i respektive nämnd inte har fattats 
- punkt e), f), h), i), j) och m) 

Bestämmelse vid sjukdom 

1 Gäller bara ordförande då Älvsbyn utser vice ordförande. 
2 Gäller de år Piteå utser ordförande 



 
   
 
 

 

   
  

 

  

 
  

 
   

 
    

             
      

          
 

 
 

   
  

 
  

  
 

 

 
   

  
 

   
   

   
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

  
 

Sid 7 

Om förtroendevald som innehar begränsat årsarvode till följd av sjukdom eller annat skäl är 
hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får respektive nämnd besluta att det begränsade 
årsarvodet dras in och istället utgår till den som regelmässigt tjänstgör i hans/hennes ställe. 

Partigruppledararvode 

9 § 
Gruppledarnas ersättning är uppdelad i ett grundbelopp per parti som finns representerat i 
fullmäktige för första mandatet och ett mandatbundet belopp per fullmäktigegrupp för övriga 
mandat enligt följande: 

Mandat % av grundbelopp 
per mandat 

Mandat 1: 100 % 
Mandat > 2 8,5 % 

Aktuellt grundbelopp redovisas i bilaga 1 

Gruppledararvodet utgör ersättning för partigruppmöten enligt 2 § punkt c), gruppledarträffar 
samt andra möten och överläggningar som är kopplade till gruppledaruppdraget. 

I gruppledararvodet ingår att informera övriga fullmäktigeledamöter i sin fullmäktigegrupp om 
vad som behandlas på gruppledarträffar samt andra möten och överläggningar som är kopplade 
till gruppledaruppdraget. 

Arvoden till valförrättare och röstmottagare 

10 § 
Valförrättare och röstmottagare ersätts med ett grundarvode per timme enligt bilaga 1. Lördag 
och söndag samt röd dag ersätts med 20 % extra arvode. 

Ordförande i valdistrikt 120 % av grundarvode valförrättare per timme 
Ledamot i valdistrikt 100 % av grundarvode valförrättare per timme 
Röstmottagare 100 % av grundarvode valförrättare per timme 

Ordförande i valdistrikt har schablonarvode på 5 timmar för förberedelse av val och vallokal. 

Utbildning av valförrättare och röstmottagare arvoderas med 4 timmar. 

Valförrättare och röstmottagare har rätt till ersättning för resekostnader och traktamenten enligt 
§ 14. 

Pensionsförmån 
11 § 
Pensionsavgiften grundas på utbetalda sammanträdesersättningar och arvoden. Det som avsätts är 
4,5 % på pensionsgrundande inkomst under 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) och 30 % på delar över 
7,5 IBB. Ingen inträdesålder finns, det gäller från första intjänande kronan. 



 
   
 
 

 

   
 

  
 

  
 

   
 

 

 
  

 

 
 
    

    
 

 
 

 

 

  

 
  

 
  

 
 

  

 
  

 
 

 
 

 

 

Sid 8 

Pensionsavgift som understiger 1,5 % av IBB utbetalas som ersättning. Om pensionsavgiften är 
högre så avsätts den kalenderårsvis, senast 31 mars, till en pensionsbehållning hos kommunen. 
Pensionsbehållningen omräknas med förändringen av IBB – både före och under utbetalning. 

Pensionsavgiften kan inte betalas till tjänstepensionsförsäkring p.g.a. begränsningar i inkomst-
skattelagen. Ansökan om utbetalning görs skriftligt till kommunstyrelsen som är 
pensionsmyndighet. Utbetalning sker tidigast från den tidpunkt då allmän pension kan utbetalas. 

Avgiftsbestämd ålderspension – pensionsbehållning kan utbetalas som engångsersättning om värdet 
av pensionsbehållningen är högst 150 % av IBB. 

Kommunal pension 

12 § 
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i 
kommunens pensionspolicy. 

Föräldraledighet 
13 § 
Hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda kan vara föräldralediga om de har politiska 
uppdrag på 40 % eller mer. Ersättning på samma sätt som anställda vilket innebär 
kompensation upp till 80 % av den tidigare arvodesnivån. 

Förtroendevald ska via intyg styrka sina ersättningsnivåer och ersättningsperioder från 
Försäkringskassan. 

Ersättning för kostnader 

Resekostnader och traktamenten 

14 § 
Kostnader för resor till, från och inom sammanträden och förrättningar ersätts enligt de grunder 
som fastställs för kommunens arbetstagare. Vid förrättningar utanför kommunen tillämpas de 
resekostnads- och traktamentsbestämmelser som gäller för kommunens arbetstagare. Vid uträkning 
av färdtidsersättning fastställs timlönen för förtroendevalda enligt bilaga 1. Timlönen omräknas 
årligen enligt 23 §. 

Barntillsynskostnader 

15 § 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under 
kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. 

Ersättning betalas också för barnomsorgsavgift som erlagts för barn som vistats i allmän förskola 
utanför den avgiftsfria tiden. 

Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med 
högst samma ersättning som en vårdtimlön för dagbarnvårdare gr 2. 



 

 

 
  

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  

    

 

 
 

 

 
    

Sid 9 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. 
Ersättning betalas inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen annat än i fall 
som anges i 2 stycket.  

Kostnad för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk 
person. 

16 § 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som 
vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst timlönen för ett 
vårdbiträde, gr 2.  

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. 

Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 

17 § 
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på 
annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning 
av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som motsvarar en 
inkomst av 7,5 basbelopp fördelat på 260 dagar: 

7,5 * basbeloppet 
260 

Övriga kostnader 

18 § 
För andra kostnader än som avses i 14 -17 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att 
särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av 
arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 



 
   
 
 

 

  

 

 
 

  
    

 
  

  
   

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

  
  

  
  

  
 

 
 

   
   
    

 
   

   

Sid 10 

Gemensamma bestämmelser 

Hur man begär ersättning 

19 § 
För att få ersättning enligt 3 § utöver schablonbeloppet, enligt 4-6 §§, 11 § och 14-17 §§ skall den 
förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till 
fullmäktiges eller nämndens sekreterare, eller till annan som utsetts att ta emot dem. 

Schablonbelopp enligt 4 § vad avser protokollförda sammanträden enligt 2 § punkt a) och punkt m), 
arvoden enligt 7, 8 och 9 §§ samt arvoden enligt 11 § vad avser protokollförda sammanträden enligt 
2 § punkt a) och punkt m) betalas ut utan föregående anmodan. 

20 § 
Förlorad arbetsinkomst utöver schablonbeloppet enligt 4 § skall vid begäran om ersättning styrkas 
av arbetsgivaren. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom 6 
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån enligt 5 § skall framställas senast inom två år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 

Tolkning av bestämmelserna 

21 § 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 

Utbetalning 

22 §
Årsarvoden och begränsade årsarvoden enligt 7 och 8 §§ samt gruppledararvoden enligt 9 § betalas
ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 

Omräkning 
23 § 
Följande belopp i bilaga 1 justeras årligen med hänsyn till löneavtal för anställda enligt 
följande: 

- Schablonbelopp och maxbelopp enligt 4 §. Beloppen avrundas till närmaste heltal 
kronor. 

- Årsarvoden (7 §), begränsade årsarvoden enligt (8 §) samt gruppledararvoden (9 §). 
Beloppen avrundas till närmaste 100-tal kronor. 

- Arvode för sammanträden mm enligt 3 §. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor. 
- Grundarvode per timme för valförrättare. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor. 
- Timlön för färdtidsersättning enligt 14 §. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor. 

Tolkning av löneöverenskommelserna och dess konsekvenser för omräkningarna görs av 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, som också fastställer beloppen. Avsikten är att 
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Sid 11 

den procentuella justeringen av arvoden ska följa den genomsnittliga procentuella 
löneökningen för anställda hos Piteå kommun. 

Antagen i KF 2014-12-15 § 202 
Uppräkning i KSAPU 2015-06-23 § 100
Ändring i KF 2017-09-25 § 196 
Revidering i KF 2018-12-17 § 
Revidering i KF 2019-03-18 § 64 



  

 
 

       

 
 

  

 
  

  

 

  

   

   

  

  

Bilaga 1 Uppräknade belopp 

Uppräkningsdatum 
måndag den 23 okt 2018 

Aktuella belopp för ersättning till förtroendevalda 
Storlek och fördelning av arvoden framgår i ”Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda”.  
Nedan finns de grundbelopp som används för att räkna fram arvoden. 

Förlorad arbetsförtjänst för förrättning 

1/1 
Schablonbelopp 
821 kr 

Maxbelopp 
2 814 kr 

Arvoden för sammanträden (10 §) 

1/1 arvode 655 kr 

Årsarvode 100 % 839 600 kr 

Grundbelopp för partigruppledararvode 105 400 kr 

Grundarvode per timme för valförrättare 

Timlön för färdtidsersättning 

140 kr 

170 kr 

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

www.pitea.se


  

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

§ 57 
Särskilt beslut om årsarvodering 
Diarienr 19KS160 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsnämndens ordförande och tillika 
kommunstyrelsens andre vice ordförande erhåller årsarvode med 62 %. 

Beräkning sker i enlighet med Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns 
förtroendevalda och beslutet ska bifogas denna. 

Ärendebeskrivning
I Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda fastslås att kommunstyrelsen fattar särskilt 
beslut om årsarvode till förtroendevald som innehar fler än ett kommunalt uppdrag vilka 
tillsammans uppgår till minst 40 % av kommunalrådsarvodet. 
Det sammanlagda begränsade årsarvodet för uppdragen som samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande och kommunstyrelsens andre vice ordförande uppgår till 50%. Vid bedömning av 
den sammanlagda deltidsgraden ska alla uppdrag som medger begränsat årsarvode 
medräknas. I och med att årsarvodet överstiger 40% av årsarvode utgår ingen ersättning för 
nämndinterna uppdrag utöver årsarvodet och ersättning för kostnader. Därav är årsarvodet 
förhöjt gentemot en rak sammanslagning av de två respektive uppdragen. 

Det särskilda beslutet utgår från och har företräde före vad Bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda föreskriver. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(1 av 1)
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Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

§ 86 
Val av ledamöter och ersättare - Socialnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS606 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Veronica Pedersen (S) till ny ersättare i Socialnämnden för 
resterande del av mandatperioden. 

Ärendebeskrivning
Fyllnadsval för ny ersättare i Socialnämnden efter Rune Berglund (S). 

Socialdemokraterna nominerar Veronica Pedersen (S) till ny ersättare i Socialnämnden. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
       

   
 

          
     

            
             

        

             
        

          

         
             

        

        
                

     

           

          
       

 

             

 
        

      

         
              

           
             

       

  

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

§ 57 
Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2018 och 
anslagsöverföring till år 2019 
Diarienr 19KS127 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för år 
2018 och fastställa det upprättade bokslutet. 

2. Kommunfullmäktige bedömer att Piteå kommun har uppnått målet med God ekonomisk 
hushållning för år 2018 då bedömningen görs att måluppfyllelsen i verksamheterna är i 
huvudsak fortsatt god och den interna kontrollen bedöms tillräcklig. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2018 avsätta 44 700 tkr till 
resultatutjämningsreserv (RuR) som inrättades av kommunfullmäktige 2013-06-17 (§93). 
RuR uppgår då till 160 000 tkr. Se balanskravutredning i ärendebeskrivning. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att Resultatbudgeten för 2019 förändras avseende 
finansieringen med totalt +24 927tkr, till följd av minskade premier för avtalspensioner (+23 
000 tkr) och ökade skatteintäkter/generella statsbidrag (+1 927 tkr). 

5. Kommunfullmäktige beslutar att till kommunens styrelse/nämnder bevilja 
anslagsöverföring från år 2018 till år 2019 enligt bilaga med 5 435 tkr på driftbudgeten och 
med 103 163,3 tkr på investeringsbudgeten. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 10 000 tkr till reservfonden under 2019. 

7. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och styrelser att genomföra samt 
avrapportera beslutade åtgärder och uppdrag i årsredovisning 2019. 

Reservationer 
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor Sjölunds (C) förslag. 

Ärendebeskrivning
Bokslut 2018 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar och kommunala 
bolag upprättat årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för 2018. 

Balanskravsutredningen visar att kommunens resultat för 2018 klarar kommunallagens 
balans-krav det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna (+ 66 775 tkr). I resultatet ingår 
inte några underskott från tidigare år som ska återföras. Avsättning till 
resultatutjämningsreserven är möjlig med maximalt 44 700 tkr. Ny total avsättning i RuR 
motsvarar 6,6 % av skatter och generella statsbidrag. 

God ekonomisk hushållning 

(1 av 3)
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Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning sammantaget bedöms verksam-
heternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god. Nämnderna gör bedömningen att den 
interna kontrollen varit tillräcklig inom sina respektive verksamhetsområden. 
Kommunfullmäk-tige bedömer att den interna kontrollen under året varit tillräcklig för 
kommunens samlade verksamhet. 

Anslagsöverföring till år 2019 
Styrelse och nämnder har till bokslutsberedningen lämnat in äskande om anslagsöverföring 
från år 2018 till år 2019. Föreslås att anslagsöverföring beviljas på driftbudgeten med 5 435 
tkr och på investeringsbudgeten med 103 163,3 tkr för pågående projekt. 

Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges Kommuner och Landstings prognos från de-
cember 2018. Kostnadsutjämning och LSS-utjämning har justerats med SCBs definitiva be-
räkning för år 2019. AFAs styrelse har beslutat om avgiftsbefrielse för år 2019 avseende av-
talsförsäkringar. 

Kommunens så kallade reservfond finns för att hantera framtida pensionsutbetalningar och 
när så är möjligt utifrån bland annat likviditetsförhållande bör tillskott övervägas. Under 2018 
har pensionsskulden i balansräkningen ökat med ca 6 mkr och utifrån reservfondens syfte 
föreslås att under 2019 tillskjuta 10 mkr till fonden. 

De åtgärder och uppdrag som beslutas i årsredovisningen ska genomföras och återrapporteras 
av nämnder och styrelser till Kommunfullmäktige i enlighet med sammanställningen under 
respektive nämnd/styrelses avsnitt. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Anders Lundkvist (S), Brith Fäldt (V), Johnny Åström (SJV), Helén 
Lindbäck (KD): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Majvor Sjölund (C) och Marika Risberg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag med följande 
ändringar; 
- stryka meningen under rubriken "Ekonomi" - När flera partier ska få igenom sina viktigaste 
reformer riskerar det att bli kostsamma överenskommelser över tid. 
- under rubrik "Strategiska områden, Barn och unga - vår framtid" ändra mening under andra 
underrubriken till - Trots ökningen har andelen ärenden enligt Socialtjänstlagen för barn och 
unga där utredning inleds först efter 4 månader minskat, från 62 % år 2017 till 16 % år 2018. 
- lägga till ett uppdrag för att ta fram handlingsplan för att utöka barns och ungas möjligheter 
till kultur- och fritidsutbud i landsbygd. 

Cornelia Johansson (M), bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att målvärdet för 
Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet, sänks till delvis uppfyllt. 

Håkan Johansson (M): bifall till Majvor Sjölund (C) och Cornelia Johansson (M) förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

(2 av 3)
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Kommunfullmäktige 
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2019-03-18 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning 2018 
 Anslagsöverföring till 2019 
 Nyckeltalsbilaga - Årsredovisning 2018 
 Personalbokslut 
 Handlingsplan förebygga missbruk barn och unga i Piteå 
 Barn och ungas kultur- och fritidsutbud på landsbygd 
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Förord av kommunalråden 

När vi summerar 2018 så kan vi konstatera att det varit ett händelserikt år för Piteå, i många avseenden. Det var valår 
och i september gick 90 % av de röstberättigade piteborna till valurnan. Det är en glädjande hög siffra som visar att 
demokratin står stark. På riksplanet följde en lång process efter valet för att kunna bilda en regering. I många 
kommuner skedde också stora förändringar i politiska majoriteter. I Piteå var det dock relativt odramatiskt då 
sittande majoritet med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet behöll sin majoritet, om än nu med bara 
ett mandats övervikt. 
Många händelser under året har bidragit till att stärka Piteå som en attraktiv ort att bo, leva och arbeta i. 
Framgångarna på idrottens område, med SM-guld för Piteå IFs fotbollsdamer och Hanna Öbergs OS-guld som de 
mest framstående, ger värdefulla bidrag till att bygga varumärket Piteå. Svenskt näringsliv presenterar varje år sin 
ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I år klättrade Piteå 86 placeringar, till plats 140. Det är Piteås 
bästa placering någonsin och det var bara en kommun som klättrade fler placeringar än vi gjorde. Förbättringen är ett 
direkt resultat av en satsning i samverkan mellan kommunen och näringslivet. Syna är ett företag som varje år utser 
tillväxtkommuner i landets alla län. I Norrbotten blev Piteå bästa tillväxtkommun. 
Den glädjande trenden är som sagt beroende av många faktorer, men att ett av landets allra största 
investeringsprojekt pågår i vår kommun är en starkt bidragande orsak till de positiva siffrorna. Totalt investeras runt 
60 miljarder kr i vindkraften i Markbygden och en sådan stor investering ger förstås avtryck. 
Barn och ungas psykiska ohälsa oroar. I den årliga enkätundersökningen Personligt framkommer i år att de flesta 
elever bedömer sin hälsa som mycket eller ganska bra (84 %) men drygt 50 % av tjejerna uppger att de känt sig 
stressade flera gånger i veckan. Totalt 153 elever har också svarat ja på frågan om de allvarligt funderat på självmord 
de senaste 12 månaderna, vilket är 20 % av alla elever. 
Vi har under våren 2018 avslutat vårt uppdrag att fungera som modellkommun när det gäller jämställdhet. Under 
2017 och 2018 har vi stöttat Luleå, Bodens och Skellefteå kommun deras arbete att jämställdhetsintegrera sina styr 
och ledningsprocesser. Vi fortsätter arbetet med jämställdhet på hemmaplan men också genom att stödja Norrbottens 
kommuner i ett stort jämställdhetsprojekt. 
Den framtida kompetensförsörjningen är en av våra absolut största utmaningar. För att klara den måste vi vara 
attraktiva för medarbetare med rätt kompetens, vi måste kunna rekrytera, introducera, utveckla och motivera våra 
medarbetare. För att åstadkomma detta avsätter vi bland annat 1 mkr per år för att främja kulturen på arbetsplatsen 
genom hälsofrämjande insatser. 
I det här bokslutet kan vi presentera ännu ett väldigt starkt ekonomiskt resultat för kommunens verksamheter, men 
trots ett sammantaget gott resultat så uppvisar Socialtjänsten ännu ett år av negativt resultat. Ett målmedvetet arbete 
pågår för att skapa stabilitet, god styrning och förutsägbarhet i verksamheten. Vi ser redan nu en tydlig förbättring. 
Arbetet fortsätter och vi har goda förhoppningar om att vi efter 2019 ska ha bättre balans. 
Året slutar med ett överskott på 67 mkr. Den kommunala verksamheten syftar inte till att generera vinst, men är 
nödvändigt för att kunna bygga för framtiden. Vår kommun har en mångårig tradition av goda finanser och med årets 
resultat i ryggen står vi väl rustade inför framtiden och dess stora utmaningar. 
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Årsredovisningens struktur/läsanvisning 
Rapporten är en redovisning för koncernen Piteå kommun där både Piteå kommun och kommunala bolag ingår. 
Rapporten är uppdelad i följande delar: 

 Beskrivning av Piteå kommuns styr- och ledningssystem 
 Förvaltningsberättelse samt bedömning av god ekonomisk hushållning 
 Nämnds- och bolagsredovisningar 
 Ekonomiska sammanställningar och noter 
 Nyckeltal – redovisas i separat bilaga. I bilagan redovisas samtliga nyckeltal som utgör grund för 

målbedömning. 
 Personalbokslut - redovisas i separat bilaga. 

Disposition för förvaltningsberättelse samt nämnds- och bolagsredovisningar 

Uppdrag 

En kort beskrivning av nämndernas uppdrag enligt respektive reglemente samt bolagens uppdrag enligt respektive 
ägardirektiv. 

Årets händelser 

Centrala händelser under året. 

Ekonomi 

I nämnds- och bolagsredovisning redovisas ekonomiskt resultat för respektive nämnd/bolag. 

Mål samt grad av måluppfyllelse 

I förvaltningsberättelsen görs en bedömning av måluppfyllelse avseende övergripande mål. Nämnderna gör 
målbedömning för riktade övergripande mål, riktade nämndsmål samt målbedömning av respektive strategiskt 
område. En gemensam mall för målbedömning används. Måluppfyllelse från föregående år redovisas i jämförande 
kolumn och de strategiska områdenas måluppfyllelse redovisas i spindeldiagram. Måluppfyllelse bedöms enligt skala 
i bilden nedan. 

Analys 

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår 
från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Jämställdhetsanalyser görs i delårsrapport utifrån 
arbetsgivarperspektiv och i årsredovisning ur medborgarperspektiv. I analysavsnittet analyseras respektive strategiskt 
område samt ekonomi och personal. Analysen grundar sig i stora delar på novembers siffror. 

”Det är inte allt som kan räknas som räknas och inte allt som räknas som kan räknas”.

Albert Einstein 

God ekonomisk hushållning 

Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och 
ekonomi. Sammantaget utgör det grunden för bedömningen av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt 
lagen ska bedömas i varje kommun. Bilden visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal, resultat från 
undersökningar, genomförda åtgärder och satsningar samt andra värden kopplade till mål. Mål kopplade till varje 
strategiskt område och slutligen analys och bedömning om God ekonomisk hushållning. 

Framtiden 

De mest centrala förändringarna som förväntas enligt omvärldsanalysen. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder utifrån resultatanalys och uppdrag enligt planering 
redovisas i tabellform enligt följande modell: 

 Åtgärder och uppdrag beskriver kort åtgärden/uppdraget 
 Status redovisas åtgärdens/uppdragets status 
 Beslutad redovisas i vilket dokument samt år för beslut av 

åtgärd/uppdrag 
 Återrapport redovisas tidpunkt för när redovisning ska ske 
 Kommentar redovisas hur arbetet fortlöpt. Nya åtgärder 

markeras som NY 
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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. Styrning och ledning är ett pågående utvecklingsarbete. Piteå kommuns styrning och ledning är indelad i fem 
komponenter där den politiska viljan och dialogen med medborgarna är centrala inslag. Processen i figuren visar hur 
kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet. 

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. 

Verksamhetsplan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan och den följs upp 
enligt bilden ovan. 

Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystemet 

Medborgar- eller brukardialog Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Brukardialog från ett 
förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ur ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till 
delaktighet och medskapande. 
Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund. 
Medborgarfokus Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi 
utvecklar våra verksamheter. 
Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av 
kommunstyrelsen. 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 Möjlighet för medborgare att delta 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. 

Vision 

Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. 
Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör 
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också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, 
miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer 
som klimat och energiplan och trafikstrategi. Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och 
medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamhet utgår från. 

Mänskliga rättigheter 

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

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. 
Kommunfullmäktige har beslutat om tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser. 

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. 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 
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Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare Alla Bolag, Alla Nämnder 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Alla Bolag, Alla Nämnder 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Alla Bolag, Alla Nämnder 

Riktade övergripande mål 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller 

droger 
Bun, Kfn, Sbn, Mtn, Sn, Öfn, KS 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet Sbn, Sn, KS 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Bun, Kfn, Sbn, PiteBo, PSP 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Sbn, Mtn, KS, PiteEnergi, Piteå Hamn, 

Pnf, PSP, Pikab (koncernen) 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 

påverka kommunens utveckling 
KS 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Alla Bolag, Alla Nämnder 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Alla Bolag, Alla Nämnder 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, Öfn, KS, 

PiteEnergi, Pireva, PiteBo 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Sbn, KS, 

PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling Bun, Kfn, Sbn, KS, PSP 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 

eller dopingpreparat. 
Kfn, Mtn, Sn, KS 

Riktade nämndsmål 

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud Kfn 

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne Bun 

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val Bun 

Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet Rtj 

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett 

självständigt liv 
Sn 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet Sn 

Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen KS 

Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs KS 

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser Rtj 

Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande Fsn 

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. Kfn 

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 

Bun, Fsn, Sbn, Sn, KS, Rtj 

Alla Bolag 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Alla Nämnder 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar KS, Alla Bolag 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom 

ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Alla Bolag 
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Måluppfyllelse 

Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov 
av "rörliga mål". Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med 
målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund 
för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog. 
Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala: 

Analys 

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår 
från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det 
strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra 
det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla 
sig till de egna resultaten. 
Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund bedömningen. 

Grund för analysen 

 Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar. 
 Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen. 
 Satsningar i verksamhetsplan (VEP) och koncernbudget. 
 "Andra värden" - ej mätbara. 

Redovisning av nyckeltal under året 

 Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där 
respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall. 

 Fördjupade månadsrapport i mars: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade 
mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till mars. 

 Delårsrapport i augusti: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av 
Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan 
ackumuleras till augusti. Del två redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal. 

 Årsredovisning: Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade för att bedöma grad av 
måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag. 

Alla nyckeltal som är individbaserade redovisas med utfall för män och kvinnor. 

God ekonomisk hushållning 

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om 
ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål 
och målindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena 
samt för personal och ekonomi. 
Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun. 

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 
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Årets händelser 

 Nytt industriområde vid Haraholmen har beslutats och markarbeten pågår 
 Samverkan med andra kommuner via gemensamma nämnder är beslutade 
 Omfattande utbyggnad av vindkraftspark i Markbygden pågår 
 Fotbollshallen har tagits i drift 
 Utbyggnad av lastkaj vid Haraholmens djuphamn 
 Beslut om vattenskyddsområde 
 Bostadsförsörjningsplan fram till 2021 har antagits 
 Beslut om fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra 

Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 

Barn och unga - vår framtid Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte 

alkohol eller droger 

Utbildning, arbete och näringsliv 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 

Demokrati och öppenhet 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 

Livsmiljö 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 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska 

använda narkotika eller dopingpreparat. 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara 

en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla 

resurser 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 

långsiktigt hållbar 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 

åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 
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Måluppfyllelse per strategiskt område 

Pilen indikerar hur målbedömningen förändrats sedan föregående årsredovisning. Pil upp = ökad måluppfyllelse. Pil ner = sänkt måluppfyllelse. 
Streck indikerar att ingen måluppfyllelse bedöms för området då inga mål finns. 

Analys 

Personal 

 Uppfyllt i hög grad 

Attraktiv arbetsgivare 
Kompetensförsörjningen är en av kommunens största utmaningar, därför måste Piteå kommun vara attraktiv som 
arbetsgivare för att klara framtidens välfärd. Att ha bra villkor för medarbetare, att medarbetare känner att de kan 
utvecklas och att det är en bra kultur på arbetsplatsen är viktiga delar som bidrar till att kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare. Just kulturen på arbetsplatsen har identifierats som en viktig faktor för att medarbetare ska må bra, 
trivas och utvecklas på sitt arbete. De extra medel som beviljades av kommunfullmäktige för 2017-2019 har 
möjliggjort ett fokuserat arbete för att skapa en god kultur på arbetsplatserna. Bland annat med hjälp av Morgan 
Alling som genom fyra kortare filmer satt fokus på olika ämnen att diskutera på arbetsplatsträffar. Vidare utmanades 
arbetslag till arbetslagsutveckling genom fysisk aktivitet, det så kallade "Let´s move". Utmaningen antogs av drygt 
2 000 medarbetare och många har vittnat om att de känt sig friskare, fått bättre kondition och fått något gemensamt 
att jobba för på arbetsplatsen. 
Chefens förutsättningar att utöva ett bra ledarskap har stor betydelse för att medarbetarna ska må bra, trivas och 
känna att de kan utvecklas i arbetet. För att skapa goda möjligheter för chefer i deras arbete har uppdraget som chef i 
Piteå kommun förtydligats och riktmärke för antal underställda beslutats. Ambitionen är att ingen chef ska ha mer än 
30 eller färre än 10 medarbetare. Antalet medarbetare/chef varierar stort mellan de olika förvaltningarna, men 
genomsnittet i kommunen är 19,5 medarbetare/chef. 
Detta sammantaget visar att Piteå kommun på ett aktivt och fokuserat sätt arbetar för att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Piteå kommuns nya analyssystem visar att personalomsättningen minskar trots att beräknade 
pensionsavgångar ökar, detta kan vara ett sätt att se huruvida kommunens aktiva och fokuserade arbete ger resultat.
Även antalet rekryteringar minskar i förhållande till föregående år, från 700 till 500 tjänster och antalet sökande per 
tjänst ökar vilket också kan tyda på att fler väljer att arbeta inom kommunen än tidigare. Det finns dock tjänster som 
inte tillsätts på grund av få eller inga kandidater som uppfyllt de formella kraven. 
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Piteå kommun behöver också attrahera nya medarbetare. Detta görs på många olika sätt och mot många olika 
målgrupper både regionalt och nationellt. Piteå kommun träffar elever i grundskolan på branschdagar och mässor, 
studenter på arbetsmarknadsdagar på universiteten, utflyttade vuxna genom olika hemvändarevent i samarbete med 
andra kommuner i Norr- och Västerbotten. Kommunen arbetar också aktivt för att ta tillvara allas kompetens och öka 
mångfalden på arbetsplatserna. Som stöd för ambitionen bedrivs flera EU-finansierade projekt i syfte att öka intresset 
och skapa goda förutsättningar för att på arbetsplatserna ta emot både utrikesfödda och personer som står långt från 
arbetsmarknaden. Även målet att ta emot 100 personer på extratjänster har bidragit till att öka mångfalden. 
Jämställd arbetsgivare 

En jämställd arbetsgivare är en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara kvinnors och mäns kompetens, resurser och 
erfarenheter. Arbetet med jämställdhet är viktigt och måste integreras i den ordinarie verksamheten, därför utbildas 
alla nya chefer i hur de ska leda jämställt. Även medarbetare och deltagare i kommunens olika EU-finansierade 
projekt utbildas i jämställdhet. Kommunen har också jämställdhetsutvecklare i alla förvaltningar. Deras uppdrag är 
otydligt vilket gör det svårt för dem att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågan. Inom ramen för 
modellkommunssamarbetet har en checklista för att arbeta med jämställdhet ute i verksamheter tagits fram. Det har 
dock inte beslutats på vilket sätt den ska implementeras i kommunens verksamheter. 
Piteå kommun har en ojämställd könsfördelning bland de anställda, 80 % är kvinnor och 20 % är män, det ser i 
princip likadant ut för samtliga kommuner i Sverige. Det finns förvaltningar som på övergripande nivå har en 
jämställd fördelning mellan könen, exempelvis samhällsbyggnad och kommunledningsförvaltningen, men på 
avdelningsnivå råder en typisk könsstereotyp fördelning. Vid rekryteringar attraheras framförallt kvinnliga sökanden 
vilket resulterar i att en större andel kvinnor rekryteras till kommunens yrken. 
Trygga anställningar 
Möjlighet att försörja sig på sitt arbete är en grundförutsättning för jämställda villkor. Därför strävar kommunen efter 
att alla medarbetare ska ha trygga anställningar, heltidsanställningar ska vara en norm. Piteå kommun genomför ett 
projekt, heltidsresan, i syfte att fler ska jobba heltid och att normen ska vara heltid. Om man undantar faktorer som 
arbetsgivaren inte kan påverka, exempelvis beviljade timmar inom  personlig assistans och pension/sjukersättning 
som en del av anställningen, har 94,5 % av kommunens medarbetare en heltidsanställning, 94,2 % av kvinnorna och 
95,4 % av männen. Nyttjandet av timanställda är i princip oförändrat i förhållande till 2017 och motsvarar 277 
årsarbetare. 
Pension 
Precis som prognosen förutspått ökar antalet pensionsavgångar. Under året har 105 personer avgått med 
ålderspension, vilket är 11 fler än förra året. Av dessa är 80 kvinnor och 25 män och genomsnittsåldern var precis 
som förra året 64,4 år, generellt är snittåldern högre i de mindre förvaltningarna. 
Lön 

Lönen är viktig för måluppfyllelse och utveckling av verksamheterna. Lönekartläggningen är ett viktigt verktyg för 
att säkerställa att det inte finns osakliga löneskillnader som beror på kön inom organisationen. I 2018 års 
lönekartläggning fanns inga osakliga löneskillnader som kan kopplas till kön. Tidigare åtgärder utifrån 
lönekartläggningen 2017 medförde att inga fortsatta åtgärder behövde genomföras då de satsningar som gjordes i 
samband med löneöversyn 2018 gav önskat resultat. 
Hälsofrämjande arbetsplats 

Kommunens medarbetare blir friskare. Ett målmedvetet och aktivt arbete med kulturen på arbetsplatsen, 
förutsättningar för ledarskap och stödjande strukturer har resulterat i att sjukfrånvaron minskat. Sjukfrånvaron ligger 
nu på 5,5 %, väsentligt under den målsättning som är satt till 6,0 %. 
Både männen och kvinnornas sjukfrånvaro minskar och är betydligt lägre än jämförande kommuner. Även 
sjukfrånvaron bland kommunens äldre medarbetare minskar väsentligt, oroväckande är att sjukfrånvaron bland 
kommunens yngsta medarbetare ökar. Det aktiva rehabiliteringsarbetet har resulterat i att andelen långtidssjukrivna 
har minskat och ligger nu lägre än det någonsin gjort. 

Sjukfrånvaro, % Piteå 2018 Piteå 2017 Piteå 2016 Luleå 2018 Umeå 2018 

Total sjukfrånvaro 5,5 6,1 7,3 6,1 6,7 

Sjukfrånvaro > 59 

dagar 

45,3 53,9 60,2 30,9 62,0 

Sjukfrånvaro kvinnor 6,1 6,6 8,2 6,7 7,6 

Sjukfrånvaro män 3,3 4,0 3,9 3,9 4,4 

Sjukfrånvaro <29 år 6,0 5,3 6,7 5,9 6,3 

Sjukfrånvaro 30-49 

år 

4,9 5,6 7,1 5,6 6,5 

Sjukfrånvaro >50 år 6,0 6,7 7,6 6,5 7,1 
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Ekonomi 

Makroekonomisk utblick 

Konjunkturen mattas av 

Flera bedömare är överens om att konjunkturen toppat under 2018 och att en avmattning i tillväxten därmed är att 
vänta. I Sverige framstår bristen på arbetskraft som en allt tydligare begränsning för ökad produktionstillväxt. 
Investeringarna, inte minst i bostäder, har bromsat in och fortsatt minskning är att vänta under 2019. Svensk ekonomi 
befinner sig fortsatt i en mycket stark konjunktur även om tecken på avmattning blivit allt tydligare. Under 2019 kan 
denna trend förväntas fortsätta relativt långsamt mot en normalkonjunktur där främst minskat bostadsbyggande 
bedöms vara den enskilt största faktorn till lägre BNP-tillväxt. Bland annat SKL gör bedömningen att någon 
lågkonjunktur inte är att vänta under perioden 2019-2022. 
På den svenska arbetsmarknaden är sysselsättningsgraden den högsta sedan tiden före 1990-talskrisen. 
Arbetslösheten har bottnat kring 6,5 % och förväntas röra sig kring den nivån de närmaste åren. Löneökningarna har 
under ett antal år varit svaga men nu är en snabbare ökningstakt att vänta. 

En förväntad konjunkturavmattning 
kommande år avspeglas på arbetade 
timmar som förväntas sjunka från dagens 
"överuttag". Gapet mellan arbetade timmar 
och potentiella timmar kommer troligen att 
slutas 2020. 
De senaste årens högkonjunktur har 
inneburit ett positivt offentligt sparande, 
statens inkomster har varit högre än 
utgifterna. I takt med avmattning i 
konjunkturen kan detta försvagas 
kommande år. Samtidigt kan inte 
effekterna fullt ut överblickas för den 
politiska överenskommelse som den nya 
regeringen nu ska arbeta för att genomföra. 
För år 2019 är det inledningsvis 
statsbudgeten från M/KD som gäller samtidigt som den nya regeringen kan förväntas sätta avtryck i 
vårändringsbudgeten. När flera partier ska få igenom sina viktigaste reformer riskerar det att bli kostsamma 
överenskommelser över tid. 
Globalt är en fortsatt hög BNP-tillväxt att vänta under 2019, möjligtvis något dämpad. Tecken på inbromsning i stora 
ekonomier som USA, Kina och Tyskland finns. I USA är problemen med tillgång till arbetskraft liknande den 
situation vi har i Sverige samtidigt som en rad potentiella risker finns. USA har under 2018 bland annat infört tullar 
på stål och aluminium, omförhandlat det Nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA samt infört tullar på en rad 
kinesiska varor. Kina har svarat med tullar på varor från USA. Denna handelskonflikt har under hösten börjat synas 
på handelsströmmarna. Handelshinder i olika former är fortsatt en stor oro under 2019. Bland annat har det från 
USAs sida pratats om tullar på europeiska varor, något som ännu inte verkställts. 
I Europa finns flera risker för den fortsatta tillväxten där Brexitfrågan kanske är den största. Det brittiska parlamentet 
har tydligt röstat nej till det avtal som premiärminister May arbetat fram gentemot EU. Vad som händer härnäst är 
högst osäkert, då sannolikheten för både utträde utan avtal och framflytt av utträdesdatum. Britterna tycks dessutom 
ångrat sig i EU-frågan och enligt mätningar finns en tydlig majoritet nu för att stanna. 
Utöver Brexit finns fortsatt stora risker kopplat till Italien där regeringen vill öka budgetunderskottet från 1 % till 
2,5 %. Landets statsskuld är redan 130 % av BNP och överstiger med råge maxgränsen enligt EU-regelverket på 
maximalt 60 %. Sanktioner diskuteras mot Italien. 
På många håll inom Europa har centralbankerna fört en ytterst expansiv penningpolitik med extremt låga räntor och 
omfattande stödköpsprogram sedan finanskrisen för tio år sedan. De penningpolitiska verktygen för ytterligare 
åtgärder inför framtida behov är därmed begränsade. Särskilt i länder där de finanspolitiska musklerna är svaga på 
grund av exempelvis höga statsskulder kan situationen bli svår. 
Utanför Europa har problemen med den allt starkare US-dollarn blivit allt mer påtagliga under 2018. Exempelvis har 
den argentinska valutan försvagats mot dollarn med 50 % under året och i Turkiet är liran försvagad nästa lika 
kraftigt, 40 %. Liknande problem märks även i Indien och Brasilien. Detta medför att ländernas stora skulder i dollar 
blivit rejält dyrare under året. USA lånade under finanskrisen 2008-2009 ut stora volymer till bland annat dessa 
länder. Argentina har under året ansökt om nödlån hos internationella valutafonden för att undvika statsbankrutt. Den 
argentinska styrräntan är exempelvis 65 %. 
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Inflation och stigande ränta 

Under året har den svenska inflationen stabiliserats kring målnivån på 2 %. Den genomsnittliga KPIF-inflationen de 
senaste 24 månaderna är just 2,0 %. Riksbanken aviserade under december en höjning av styrräntan med 25 punkter 
till -0,25 % och det är den första höjningen sedan 2011. Det är fyra år sedan reporäntan sänktes under noll. Enligt den 
kommunicerade prognosen kommer nästa höjning till noll att ske under hösten 2019. Utsikterna för att inflationen 
ska hålla sig kring målet de kommande åren ser ganska goda ut. I USA har Federal Reserve kommit långt i sin 
räntehöjning och har de senaste tre åren stadigt höjt till dagens nivå på 2,25 %. ECBs viktigaste styrränta är 0 %. 
Kommunsektorns ekonomiska förutsättningar 

Skatteunderlaget förväntas kommande år utvecklas i en betydligt mer dämpad takt än vad som varit fallet de senaste 
åren. SKL prognostiserar i sin senaste rapport att det reala skatteunderlaget kommer att öka med 0,8 % 2019, att 
jämföra med 1,5 % 2018. År 2020 prognostiseras en minskning av arbetade timmar vilket leder till ett i princip 
oförändrat skatteunderlag. Ända sedan finanskrisen för tio år sedan har skatteunderlaget årligen ökat betydligt mer än 
vad som är att vänta kommande år. 

Den förväntade svaga skatteunderlagstillväxten kommande år kombinerat med förväntad kostnadsökning kopplade 
till demografiska behov ställer stora krav på effektiviseringar. Under kommande förväntas kostnadsökning utifrån 
demografiska behov på mellan 1-1,5 % årligen samtidigt som det reala skatteunderlaget växer med i genomsnitt 
0,7 % per år. SKL gör bedömningen att det utan höjda statsbidrag krävs åtgärder för sektorn totalt på motsvarande 
31 mdkr till år 2022 för att klara resultat på 1 % av skatter och generella statsbidrag. 

I grafen beskrivs de faktorer som bidrar i 
skatteunderlagsutvecklingen. Under 2017 
och 2018 har ökningen av arbetade 
timmar varit stark. Under 2019 förväntas 
en avmattning som under 2020 leder till 
det svagaste reala 
skatteunderlagsutvecklingen på länge. 
Därefter ses möjligheter för ökat 
skatteunderlag med genom framförallt 
snabbare löneökningstakt i förhållande 
till sektorns prisökningar. 

Grafen visar hur det reala 
skatteunderlaget utvecklas samt vilka 
beståndsdelar som förklarar 
förändringen. 
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Kommunens ekonomi 

Ekonomisk bakgrund 

Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat men har i tre av de senaste fyra åren inte nått upp till 
dåvarande resultatmål om 2-3 % av skatter och 
generella statsbidrag. År 2017 justerades 
målintervallet ner till 1,5-2,0 % och kommunens 
resultat på 48,9 mkr motsvarade då 2,1 %. Piteå 
kommuns resultat, mätt som andel av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, har de senaste åren varit 
lägre än kommunsektorn i stort. Tillräckliga 
resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig 
finansiell stabilitet särskilt i tider då stora 
investeringar kommer att krävas för att möta 
morgondagens behov av välfärdstjänster. 

De senaste åren har såväl nettokostnaderna som 
skatteintäkterna ökat relativt kraftigt. Sedan 2015 har skatteintäkter och statsbidrag årligen ökat något kraftigare än 
ökningen på kostnadssidan, vilket förklarar den resultatförstärkning som skett under perioden. Resultatet har stärkts 
från drygt 20 mkr 2014 till knappt 70 mkr 2018. Konjunkturen kommer att mattas av kommande år och då kommer 
skatteintäkterna inte öka i samma omfattning som tidigare samtidigt som nettokostnadsutvecklingen blir svår att 
snabbt anpassa. Den ökade 
efterfrågan på kommunala 
välfärdstjänster som avspeglats i 
de senaste årens utveckling kan 
förväntas fortsätta öka kommande 
år. 

Sedan 2009 har omfördelning av 
budget genomförts genom 
sparbeting på 86,3 mkr och ökade 
driftsramar med 166,4 mkr. 

Kommunens resultat 

Piteå kommuns redovisar resultat för år 2018 på 66,8 mkr (2017: 48,9), motsvarande 2,7 % av skatter och generella 
statsbidrag, vilket är 8,5 mkr högre än budget vid årsbokslutstillfället. Jämfört med den budget som var gällande vid 
ingången av året efter anslagsöverföringar är utfallet 53,8 mkr högre. Den stora förändringen i resultatbudgeten för 
2018 förklaras av politiska beslut under året, bland annat avseende omföringar från drift- till investeringsbudget. 
Årets resultat överträffar målintervallet om 1,5-2,0 % (f.n. 37-49 mkr) av skatter och generella statsbidrag. Inga 
jämförelsestörande poster ingår i resultatet. 
Resultatet är 18 mkr högre än föregående år vilket kommer av att nettokostnaderna från verksamheten inte ökat i 
samma takt som skatteintäkter och statsbidrag. Rådande högkonjunktur med låg arbetslöshet förklarar, likt ifjol, god 
tillväxt av skatteintäkterna men framförallt en kraftfull ökning av generella statsbidrag, +13 % jämfört med 
föregående år. 
Jämfört med resultatprognosen som lämnades i delårsrapporten per augusti stärktes resultatet kraftigt under sista 
tertialet till följd av att intäkterna föll ut högre och kostnaderna lägre än prognos. 
Nämndernas negativa budgetavvikelse på -28,6 mkr (2017: -40,2) är bättre jämfört med prognosen i delårsrapporten, 
-63,3 mkr. För i stort sett samtliga nämnder har utfallet för året inkommit starkare än vad som signalerades i 
prognosen per augusti. Förklaringen är troligen en kombination av aktiva beslut och återhållsamhet tillsammans med 
svårigheter och osäkerheter i samband med prognosskapandet. 
I den makroekonomiska utblicken framgår att fortsatt volymökning är att vänta i de flesta kommunala 
kärnverksamheter och den prognosen görs även för Piteå kommuns del. Kommunen står också inför ett stort behov 
av investeringar och reinvesteringar kommande år i takt med att samhället utvecklas, tillgångar slits och 
befolkningen ökar. Det innebär en stor utmaning att klara den väntade volymutvecklingen och det stora 
investeringsbehovet och samtidigt ha en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling i kommunen. De relativt stora 
pensionsavgångarna och därmed en generationsväxling inom verksamheterna kommer också att innebära kostnader 
framöver. Det gör att det är mycket viktigt för kommunen att arbeta mot de prioriterade målen för att skapa 
förutsättningar för en långsiktigt god ekonomi. För att möta ovanstående utmaningar har kommunen tagit fram 
strategier och dessa presenteras under avsnittet "strategiska områden". 
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Större avvikelser mot budget: 
 Nämnderna/styrelsen -28,6 mkr 
 Medel till KS förfogande +17,3 mkr 
 Sociala avgifter, +5,0 mkr 
 Pensioner +4,9 mkr 
 Statligt bostadsbidrag +4,6 mkr 
 Skatteintäkter +4,2 mkr 

Likviditet och soliditet 

Koncernens likviditet har under året hanterats inom linje för den strategi som tillämpats sedan en tid tillbaka. 
Inflationen har under året tagit fart vilket i kombination med kostnader och noll eller negativ avkastning på korta 
räntesidan skapar en situation där kassans storlek bör vara väl avvägd. Både förvaltnings- och bolagsorganisationen 
är i en period med stora investeringar och 
avvägning görs löpande för att optimera 
balansen och tidpunkter när långsiktig 
upplåning bör ske. Under året har 
kommunkoncernens nyupplåning 
uteslutande genomförts inom 
dotterbolagen. 

För kommunens del har antalet 
betalningsdagar sänkts under året och var 
vid årsskiftet 88 dagar inklusive aktuell 
kontokredit, vilket väl överstiger det 
beslutade målet om 30 dagar. Målvärdet ska säkerställa att kassan är tillräcklig för att klara en månads utbetalningar 
utan att några pengar kommer in. Ytterligare extern upplåning är planerad under 2019, både inom kommunen och 
bland dotterbolagen. 

Kommunens soliditet är fortsatt stark och har, inklusive 
pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen, ökat med en dryg 
procentenhet under året till 44,6 %. Exklusive 
ansvarsförbindelsen är soliditeten 72,0 %. 

Pensioner 

Pensionsskuldåtagandet för kommunen uppgår till 1 116 mkr, 
enligt beräkningar från KPA. Pensionsskulden totalt sett har 
minskat med 37 mkr under året då utbetalningarna varit större än 
ränte- och basbeloppsuppräkningarna. Pensionsskuldsåtagandet består av två delar, en del i ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen för pensioner intjänade för 1998 samt en skuld i balansräkningen avseende den 
förmånsbestämda delen av KAP-KL-avtalet. Den del som minskar är de äldre pensionerna i ansvarsförbindelsen 
utanför balansräkningen. Skulden i balansräkningen har 
ökat under året till följd av ökade volymer i den 
förmånsbestämda delen. 
Den största delen av dagens intjäning betalas löpande ut till 
de anställdas egna pensionsförsäkringsval och skuldförs 
inte i kommunen. 
Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och 
bokfört värde på tilltänkta pensionsmedel, reservfonden, 
framgår att 908 mkr återlånas till verksamheten, det vill 
säga den del av pensionsåtagandet som inte är täckt genom 
avsatta medel. 
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Investeringar 

I kommunen uppgick investeringsvolymen till netto 216 mkr (2017: 143), vilket är 140 mkr lägre än budgeterat. 
Bland projekt som inte upparbetat tilldelad budget finns bland annat skolinvesteringar där 44 mkr återstår av årets 
budget. Övriga större avvikelser mot budget är takbyte på Strömbackaskolan som försenats, vilket för året ger en 
differens mot budget på 21 mkr. 
Bland större investeringar inom Piteå kommun kan nämnas, (årets investerade belopp i parentes): 

 Reinvestering fastigheter (39 mkr) 
 Nytt vård- och omsorgsboende (34 mkr) 
 Industriområde Haraholmen (21 mkr) 
 Fåröbron (17 mkr) 
 Utbyggnad produktionskök Öjebyn (15 mkr) 
 Övningskök Strömbacka (13 mkr) 
 Skolstrukturförändringar (11 mkr) 
 Klubbgärdets förskola (10 mkr) 
 Reinvestering gator (10 mkr) 
 Fotbollshall (8 mkr) 

Den materiella investeringsvolymen i kommunens 
bolag uppgick till 436 mkr för 2018. 
Bland större investeringar inom bolagskoncernen kan 
nämnas, (årets investerade belopp i parentes): 

 Hamnutbyggnad etapp 2, Piteå Hamn AB (82 
mkr) 

 Nybyggnation industrihall Haraholmen, Piteå 
Näringsfastigheter AB (24 mkr) 

 Nybyggnation datahall Öjebyn, Piteå 
Näringsfastigheter AB (18 mkr) 

 Bredbandsanslutningar, AB PiteEnergi (11 
mkr) 

 Ledningsnät Renön/Nötön, Piteå Renhållning och Vatten AB (11 mkr) 
 Stambyten/badrum, AB PiteBo (10 mkr) 
 Värme och kyla, reinvestering ledning, AB PiteEnergi (10 mkr) 
 Elnät, mätare, AB PiteEnergi (10 mkr) 
 Nytt VA, spillvatten Roknäsvägen etapp 2, Piteå Renhållning och Vatten AB (9 mkr) 
 Elnät, högspänningsnät, AB PiteEnergi (9 mkr) 

Nämndernas utfall 

Kommunens nio nämnder (inklusive kommunfullmäktige) redovisar tillsammans budgetunderskott om -28,6 mkr. 
Sex nämnder redovisar överskott mot budget om tillsammans +20,5 mkr medan tre av nämnderna redovisar ett 
samlat underskott om -55,7 mkr. Det är socialnämnden som står för den enskilt största negativa avvikelsen med -
47,7 mkr, därutöver är det främst höga kostnader för höstens val som leder till att fullmäktige, inkluderat 
valnämnden, redovisar utfall om -1,1 mkr. Till året har en omfördelning av budgetram skett inom nämnderna, där 
socialnämnden fått en förstärkt ram med 8 mkr. 
Nämndernas sammantagna budgetavvikelse är 12,5 mkr bättre än föregående år där kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden samt fastighets- och servicenämnden bidrar med starka siffror. 
Socialnämndens utfall kommenteras kort nedan och för utförliga analyser av samtliga nämnder hänvisas till kapitlet 
”Piteå kommuns nämnder och bolag”. 
Socialnämnden, -47,7 mkr 

Socialnämnden visar underskott om -47,7 mkr, vilket är i paritet med den prognos som lämnades i april. Jämfört med 
höstens prognoser är utfallet starkare och i delårsrapporten per augusti pekade mot utfall på -55,5 mkr. Nämndens 
underskott är 9,0 mkr större än föregående år inklusive ramtillskott på 8 mkr utöver löne- och viss 
prisökningskompensation. 
Avdelningen Stöd och omsorg visar underskott om -38,2 mkr (2017: -38,2), där Stöd till barn och familj står för den 
största delen men även övriga verksamheter, förutom Avdelningsgemensamt, redovisar stora underskott. Jämfört 
med föregående år ökar underskotten inom Stöd till försörjning och Stöd till vuxna med funktionshinder. 
Underskotten har mer än halverats inom Psykosocialt stöd. Ett högt inflöde av orosanmälningar till barn och familj i 
kombination med svårigheter att rekrytera familjehem/jourhem bidrar till den negativa utvecklingen. Kostnaderna för 
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försörjningsstöd fortsätter öka och är betydligt högre än föregående år. Trenden är att färre hushåll behöver stöd men 
allt större hushåll och längre period med stöd driver upp kostnaderna. Personalplaneringen inom Psykosocialt stöd 
har under året setts över och vilket tycks leda till önskvärd effekt med minskad negativ budgetavvikelse. 
Äldreomsorgen redovisar underskott med -12,7 mkr (2017; 1,3). Den stora försämringen jämfört med föregående år 
förklaras av ökade kostnader för många områden inom avdelningen. Störst underskott finns inom 
hemtjänstverksamheten och ett intensivt arbete pågår för att optimera biståndsbedömningen och stoppa den kraftiga 
kostnadsökningen. Bland de särskilda boendena krävs ökad användning av hyrsjuksköterskor för att klara 
bemanningskravet, vilket förklarar delar av underskottet. Inom Hemsjukvård och rehabilitering har bemanningen 
ökats för att möta kravet på snabb hemtagning av färdigbehandlade patienter från sjukvården. Dessa krav klaras med 
den nuvarande bemanningen. 
Sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat under året till 6,7 % (2017; 7,8). Inom äldreomsorgen har ett flertal 
projekt genomförts med syfte att förbättra arbetsmiljön, bland annat har anställda med brukarkontakt erbjudits 
influensavaccination. 
Kommunchefen har under året arbetat med uppdraget att överväga en organisationsförändring i syfte att tydliggöra 
ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning. Arbetet pågår fortsatt. 

Koncernen Piteå kommun 

I kommunkoncernen ingår förutom Piteå kommun den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå Kommunföretag 
AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag. I denna koncern ingår även de helägda dotterbolagen Piteå 
Näringsfastigheter AB med underkoncern, AB PiteBo, Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Hamn AB, Piteå 
Science Park AB och AB PiteEnergi med underkoncern. Styrelsen för koncernmoderbolaget utgörs av 
kommunstyrelsens ledamöter. 
De huvudsakliga syftena med koncernen Piteå Kommunföretag AB är att åstadkomma en aktivare och tydligare 
ägarstyrning, bedriva ekonomisk och praktisk samordning, samt att inom koncernen Piteå Kommunföretag AB och 
mellan kommunen ta tillvara på de ekonomiska fördelar som finns. 
Som framgår av grafen nedan redovisar koncernen Piteå kommun ett årsresultat på 152,2 mkr. Resultatet efter 
finansiella poster uppgår till 174,3 mkr. 

Koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Piteå Kommunföretag AB är moderbolag i en 
koncern med de helägda dotterbolagen Piteå 
Renhållning och Vatten AB, Piteå 
Näringsfastigheter AB, AB PiteBo, Piteå Hamn 
AB, AB PiteEnergi, Piteå Science Park AB 
samt Nolia AB som ägs till 33,33%. 
Periodens resultat för koncernen efter 
finansiella poster uppgår till 114,3 mkr, vilket är 
ett högre utfall jämfört med samma period 
föregående år och väsentligt bättre än budget. 
Resultatförbättringen härrör till största delen till 
minskade räntekostnader men även ett något 
förbättrat rörelseresultat. 
Räntekostnaderna är fortfarande på historiskt 
låga nivåer, men torde ha nått vändpunkten. 
Förändringar i ränteläget har på sikt stor 
betydelse för koncernens resultat då lånestocken uppgår till 2,4 mdkr. Från moderbolaget har kommunen erhållit 
utdelning med 7,4 mkr och intäkter för borgensavgifter som uppgår till 8,2 mkr. 
Koncernens totala balansomslutning uppgår till på 4 172,6 mkr. Det innebär att bolagskoncernen utgör mer än 
hälften av den totala kommunkoncernens balansomslutning för Piteå kommun. 
Dotterbolagens resultat efter finansiella poster är i flera av bolagen bättre än föregående år. 
Moderbolaget Piteå Kommunföretag ABs resultat efter finansiella poster uppgår till -9,8 mkr vilket är bättre än 
budget och bättre än utfallet för 2017. I resultatet ingår en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med -0,6 mkr. 
Räntekostnaderna är något lägre än föregående år, då en mindre del av bolagets lån amorterades under hösten 2017. 
Piteå Kommunföretag AB har uppfyllt målet att klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen 
för koncernen Piteå Kommunföretag AB. 
Koncernen AB PiteEnergi´s resultat efter finansiella poster uppgår till 75,3 mkr vilket är högre än föregående år och 
högsta resultatet någonsin. Elnät-, fjärrvärme- samt bredbandsaffärerna har samtliga levererat höga resultat. Höga 
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marknadspriser på el medför dock låga marginaler på såld el, men samtidigt högre intäkter för elproduktionen i 
Sikfors kraftstation. Priset på förnybar el, så kallade ursprungsgarantier har ökat kraftigt under 2018 vilket sänker 
lönsamheten för elhandelsaffären. Digitaliseringen skapar möjligheter och under hösten påbörjades byggnation av ett 
så kallat LoRa nät, som i framtiden ska bära information från sensorer i det smarta samhället. Under året har 
utvecklingsprojektet i Hortlax avbrutits och anläggningen har sålts till den tidigare samarbetspartnern. Företagets 
finansiella ställning är god och årets resultat överskrider budget, vilket ger en ekonomisk långsiktig hållbarhet som 
möjliggör utveckling. 
För Piteå Renhållning och Vatten AB är resultatet efter finansiella poster 10,6 mkr, vilket är högre än föregående år 
och bättre än budget. Den största bidragande orsaken till det positiva resultatet är att samtliga intäktsslag ökade mer 
än förväntat. Bland annat ökade avfallsvolymerna till Bredviksberget återvinningscentral. På kostnadssidan blev 
utfallet något högre än budget, främst på grund av produktionskostnader kopplat till de ökade intäkterna men även 
höga reparationskostnader på fordonsparken samt ett längre oplanerat stopp av rötgaskammaren på Sandholmens 
avloppsreningsverk. Projektering och upphandling av det nya VA-verksamhetsområdet på Renön/Nötön har slutförts. 
Under året har det även ingåtts samarbetsavtal med Piteå Hamn AB för drift och skötsel av fastigheter samt 
oljehamnen på Haraholmen. 
Resultatet för AB PiteBo efter finansiella poster uppgår till 26,6 mkr vilket är ett högre resultat gentemot föregående 
år samt budget. Resultatet är ett av de högsta någonsin. Anledningen är högre hyresintäkter och lägre räntekostnader. 
I slutet av året har ett nyproduktionsprojekt prioriterats på Universitetsområdet. Bolagets styrelse tar ställning till 
projektet i januari 2019. Strömbackagymnasiets produktion av hus 4 på Furulund fortgår och inflyttning i de fyra 
lägenheterna beräknas ske 2019. Under året har skolan även planerat för att starta produktion av ett hus på 
Universitetsområdet. 
Piteå Hamn AB redovisar ett resultat på 9,3 mkr efter finansiella poster, vilket nästan är samma resultat som 
föregående år. Ökade logistikflöden har inneburit avsevärt högre omsättning, vilket består av ökade intäkter från 
både hamnavgifter och lagring av gods. Kostnadssidan har belastats av ökade driftkostnader med anledning av hårda 
vinterförhållanden, regelstyrda anpassningar av verksamhetsområdet och ökade kostnader för tjänster. Den totala 
godsvolymen har ökat med 26 % jämfört med föregående år. Petroleumprodukter och projektlaster står för den 
största ökningen. Vad gäller export av produkter från skogsindustrin och containertrafik har utvecklingen varit stabil. 
Bolaget avslutar investeringsprojektet "Utveckling Haraholmens logistikcentrum, etapp 2" och startar upp sista 
deletappen avseende byggandet av en ny hamndel som slutförs 2020. 
Koncernen Piteå Näringsfastigheter ABs resultat efter finansiella poster uppgår till 16,4 mkr, vilket är något lägre än 
föregående år. Den låga vakansgraden tillsammans med fortsatt låga räntenivåer lägger grunden till årets resultat. 
Koncernen uppvisar vid slutet av året en vakansgrad om 2,3 % vilket är lägre än den lokalreserv på mellan 3-5 % 
som är det uppställda målet av ägarna. Under året har koncernen fått möjligheten att ge ca 60 verksamheter 
förbättrade förutsättningar genom anpassning, utökning eller helt nya lokaler. Utöver detta har nyproduktion av 
ca 4 000 kvadratmeter verksamhetslokaler startats under året. En ombildning av NBA Energi och Miljöutveckling till 
det delägda Trähallen AB genomfördes under våren. 
För Piteå Science Park AB är resultatet efter finansiella poster -4,3 mkr. Likviditeten belastas till följd av att bolaget 
ligger ute med stora belopp gentemot projektens medfinansiärer. Under året har inflyttning och invigning skett av 
nya kontor inklusive tillfälliga arbetsplatser (co-working space). På uppdrag av Festspelen genomfördes under 
sommaren Festspelen i Piteå, energiministern invigde solcellsparken Solvåg och ett industriellt makerspace för 
kompositindustrin i etablerades i Öjebyn. Nationella konferenser inom solel och platsinnovation genomfördes. 

Balanskravsutredning 

Kommunens balanskravsresultat för 2018 uppgår till 24,9 mkr efter justeringar och reservering till 
resultatutjämningsreserven. Kommunallagens balanskrav uppfylls. Inga balanskravsunderskott från tidigare år som 
ska återföras ingår. 

Balanskravsutredning, tkr 2018 2017 

Årets resultat 66 775 48 898 

- reducering av samtliga realisationsvinster -67 -

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - -

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - -

+ orealiserade förluster i värdepapper 2 893 -

- justering återföring orealiserade förluster i värdepapper - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 69 601 48 898 

- reservering till resultatutjämningsreserv -44 700 -25 000 

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv - -

Balanskravsresultat 24 901 23 898 
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Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Resultatutjämningsreserv möjliggör reservering av medel som får användas för att utjämna intäkter över 
konjunkturcykeln. I tider av tillfälligt minskat skatteunderlag kan disponering av RUR göras för att mildra effekterna 
i kommunens verksamheter. Vid varje årsbokslut tas beslut om eventuell ytterligare reservering till reserven. I 
samband med 2017 års bokslut avsattes 25,0 mkr till resultatutjämningsreserven, vilket motsvarade ett utgående 
värde på 4,9 % av skatter och statsbidrag. 

Avsättning till resultatutjämningsreserven får göras med den del av årets resultat som överstiger 1 % av skatter och 
statsbidrag vilket medger avsättning ur 2018 års resultat efter balanskravsjusteringar med 44,7 mkr. Enligt 
kommunens riktlinjer (Kommunfullmäktige 2013 § 92, reviderad under 2017, KF §197) får reserven maximalt uppgå 
till 8 %, f.n. 195 mkr. 

Resultatutjämningsreserv (RUR), tkr 2018 2017 

Ingående värde 115 300 90 300 

Reservering till RUR 44 700 25 000 

Disponering av RUR - -

Utgående värde 160 000 115 300 

Utgående värde som andel av skatteintäkter/statsbidrag 6,6 % 4,9 % 

Reservfond 

För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, 
fonderade medel i egen balansräkning. Under 2018 har fonden genererat intäkter på 4,0 mkr som stärkt kommunens 
resultat och bokförda värdet uppgår vid utgången av året till 205,2 mkr. Året har präglats av relativt svåra 
förutsättningar på de finansiella marknaderna med hög volatilitet på aktiebörserna samtidigt som 
avkastningsmöjligheterna på räntesidan varit begränsade. Förvaltningen har under året generellt haft en försiktig 
struktur med undervikt, gentemot kommunens placeringsriktlinjer, mot aktiemarknaderna. 
I samband med föregående års årsredovisning tillsköts 15 mkr till fonden. Under året har den del av pensionsskulden 
som redovisas i balansräkningen ökat med 6,1 mkr och utifrån reservfondens syfte planeras att under 2019 tillskjuta 
10 mkr till fonden. 

Reservfond, tkr 2018 

Ingående bokfört värde 186 238 

Bokförd avkastning 3 977 

Tillskott under året 15 000 

Utgående bokfört värde 205 215 

Tillskott under 2019 10 000 

Måluppfyllelse ekonomi 

I tabellen nedan redovisas utfallet för de finansiella nyckeltal kommunfullmäktige fastställt i verksamhetsplanen. 
Finansiella nyckeltal Målvärde 2018 2017 

Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 

statsbidrag 
1,5-2,0 % 2,7 % 2,1 % 

Likviditet (betalningsberedskap antal dagar) Minst 30 dagar 88 dagar* 109 dagar* 

Soliditet (antal lån) 

Inga lån, 

undantag kan 

ske för 

bostadsbyggande 

och strategiska 

långsiktiga 

investeringar 

0 0 

Nämndernas/styrelsens budgetavvikelse Balans mellan 

ekonomi och 

verksamhet 

-28,6 mkr -40,2 mkr 

Arbete med avtalstrohet redovisas Ja, stickprovsvis undersökning -

Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag Inget tillskott Inget tillskott Inget tillskott 

* Inklusive kommunkoncernens kontokredit 

Kommunens resultat överträffar målvärdet och nyckeltalet får ändå bedömas som uppfyllt då det höga utfallet inte är 
trendmässigt på denna nivå över några års sikt. De senaste åren, med undantag ifjol, har resultatet varit relativt svaga. 
Kommande år förväntas en dämpad konjunktur vilket kan förväntas pressa resultatnivån nedåt. 
Målvärdet för likviditeten uppnås liksom målsättningen att inte kommunen inte ska inneha något lån för annat än 
bostäder och strategiskt långsiktiga investeringar. Kommunens finansiella ställning bedöms stabil med en stark 
soliditet och en god likviditetssituation. 
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Nämndernas negativa budgetavvikelse har jämfört med föregående år minskat. Fortsatt återstår arbete för en budget i 
balans på nämndssidan. Likt tidigare är det inom socialtjänsten utmaningarna är som störst. 
Arbetet med att möjliggöra uppföljning av avtalstrohet har fortsatt under året, främst genom idrifttagande av 
it-system för att mäta nyckeltalet. Arbetet fortsätter under 2019 med målsättningen att leverera automatiserade 
inköpsanalyser. Under året har inköpsmönster studerats genom stickprov inom utvalda avtalsområden och 
slutsatserna pekar mot att det krävs åtgärder inom inköpsområdet för att målvärdet för avtalstrohet ska nås. 
Inga tillskott har gjorts från kommunen till de kommunala bolagen. 
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Strategiska områden 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

Uppfyllt i hög grad 

Inflytande 

Barn och unga har kunnat medverka och ge synpunkter i arbetet som bedrivits kring fördjupade översiktsplaner för 
landsbygd. Barnperspektivet beaktas även i planeringsarbetet för nya bostadsområden och annan samhällsplanering. 
Under sommaren har ferieanställda ungdomar, inom ramen för nya satsningen Unga kommunutvecklare, bland annat 
jobbat med insamling av åsikter kring utformningen av Rådhustorget. 
Kultur, park och fritid tillhandahåller olika mötesplatser utifrån ungdomarnas önskemål och i samarbete med det 
lokala föreningslivet. Inom Framtid Pite har ett arbete pågått med Säker och trygg förening, som är en 
kvalitetsmärkning för att höja status, kompetens och säkerhet. 
Trygg och utvecklande uppväxt 

Andelen barn mellan 0-19 år som bor i ekonomiskt utsatta hushåll är i Piteå lägre än i både länet och riket. Enligt de 
senaste siffrorna (2016) har andel barn som bor i ekonomiskt utsatta hushåll i Piteå fortsatt att minska, från 3,9 till 
3,4 %. Socialtjänst och arbetsmarknadsverksamhet prioriterar i samverkan med arbetsförmedlingen föräldrar med 
försörjningsansvar och målgruppen har under året kartlagts för att identifiera de som kan vara aktuella för 
subventionerad anställning. 
Liksom under föregående år har antalet orosanmälningar fortsatt att öka och därmed också antalet inledda 
utredningar, från 281 utredningar år 2017 till 334 år 2018. Det totala antalet ärenden inom Barn och familj uppgick 
till 1 667 år 2018 jämfört med 1 450 under år 2017. Trots ökningen har andelen ärenden enligt Socialtjänstlagen för 
barn och unga med en utredningstid över 4 månader minskat, från 62 % år 2017 till 16 % år 2018. Minskningen 
förklaras dels av aktiva insatser att arbeta bort kön under 2017, dels av bemanning i nivå med ärendemängden under 
2018. 
Antalet placeringar vid institution eller förstärkt familjehem ökade med 5 % jämfört med fjolåret, medan antalet 
placeringar i familjehem minskade med 3 %. Svårigheter att hitta lämpliga familjehemsplatser leder till de dyrare 
placeringarna i privata, förstärkta familjehem. Under året har ökat fokus lagts på att utveckla egna 
behandlingsinsatser inom hemkommunen. Det har bland annat inneburit att två fältassistenter anställts för 
förebyggande och uppsökande arbete med barn och unga i riskmiljöer. 
Inom skolan uppger färre elever att de blivit kränkta. Framför allt uppger färre flickor i gymnasieskolans åk 2 att de 
utsatts för kränkningar kring kön och utseende. Att antalet kränkningsanmälningar samtidigt har stigit kan bero på att 
ändrade rutiner medfört en ökad anmälningsgrad. 
Trots de omställningar som skett i verksamheten för ensamkommande flyktingbarn rapporterar flertalet att de anser 
sig ha en trygg och utvecklande tillvaro samt att de har inflytande i frågor som berör dem. 
Inspektioner av inomhusmiljöer i skolor och förskolor visade åter på brister när det gäller städning. Arbetet för att 
utveckla säkra skolvägar har under året bland annat omfattat att en ny gång- och cykelväg har byggts efter 
Strömnäsgatan, där även andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder gjorts. 
Alkohol och droger 

Det finns fortsatt en oro för ökad droganvändning och psykisk ohälsa bland barn och unga. Trots goda resultat inom 
området rökning, alkohol och narkotika i enkätundersökningar, finns signaler från bland annat polisen om ökande 
problematik. Folkhälsoarbetet prioriterar därför barn och ungas hälsa som fokusområde. Ett treårigt projekt (SAM 
- Samverka Agera Motivera) håller på att avslutas och ska implementeras i ordinarie verksamhet. 
Till skillnad från droganvändningen finns tecken på att alkoholkonsumtionen bland unga minskar och en rapport från 
sommaren visade minskade problem med ungdomsfylleri, vilket kan vara en följd av förebyggande arbete. Alla 
kommunala arrangemang för unga är alkohol och drogfria. Tillsammans med SISU bedrivs även ett arbete kring 
certifierade anläggningar inom projektet "100% ren hårdträning", som syftar till att motverka doping. 
Tobakstillsynen har under omfattat kontroller av något mer än hälften av alla tobaksobjekt och de allra flesta 
bedömdes i tillsynen ha en godtagbar hantering av tobaksvaror. Tobakstillsynen bedrivs enligt en rullande plan. 
Den handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga som socialtjänsten fick i uppdrag att 
under hösten utarbeta tillsammans med utbildningsförvaltningen färdigställdes mot slutet av året. 
Ingen förändrad målbedömning. 
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Utbildning, arbete och näringsliv 

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

Delvis uppfyllt 

Minskad befolkning 2018 

Kommunens befolkning uppgick den sista december 2018 till 42 116 invånare. Befolkningen i Piteå kommun 
minskade under 2018 med 68 invånare. Antalet asylsökande och beviljande asylansökningar fortsätter att minska 
vilket under året påverkat Piteå genom att invandringen nu minskar, från 645 under 2017 till 394 år 2018. 
Folkökningen under de senaste åren har i Piteå och övriga Norrbotten huvudsakligen kommit från invandring. Andra 
förändringskomponenter i form av inrikes inflyttningsunderskott (-321) och födelseunderskott (-100) får nu en större 
inverkan på befolkningsutvecklingen. 
Vidareflyttning största förklaringen till befolkningsminskningen 

Under året har 379 nya pitebor sett dagens ljus vilket är 48 färre än under 2017. Samtidigt är antalet som dött något 
högre. Sammantaget ger det ett större födelseunderskott, -100, jämfört med -30 föregående år samt prognosen -56. 
Invandringen är en positiv motvikt till nuvarande och kommande födelseunderskott. Invandringsöverskottet, + 350, 
har börjat minska och kommer troligtvis att fortsätta minska de kommande åren i samband med att Migrationsverket 
stänger sitt stora anläggningsboende i kommunen samt att invandringen generellt minskar. 

Dec 2018 Dec 2017 

Folkmängd 42 116 42 184 

Folkökning -68 280 

Födda 379 427 

Döda 479 457 

Födelseöverskott -100 -30 

Inrikes inflyttning 1 282 1 433 

Inrikes utflyttning 1 603 1 722 

Inrikes flyttningsöverskott -321 -289 

Invandring 394 645 

Utvandring 44 60 

Invandringsöverskott 350 585 

SCB:s efterjusteringar 3 14 

Årets befolkningsminskning bör sättas i relation till de senaste årens, ur ett historiskt perspektiv, mycket kraftiga 
befolkningsökning i Piteå kommun. Efter en period med invandring sker omflyttningar inom Sverige; från mindre 
kommuner som först tog emot de nyanlända till större kommuner där arbete, utbildningsplatser, släkt och vänner 
finns i högre utsträckning. Effekten är större i Piteå på grund av Migrationsverkets stora verksamhet. När en 
asylsökande fått uppehållstillstånd måste personen i regel vänta på anläggningsboendet i ett antal veckor eller 
månader innan tillgång ges till bostad i den kommun som blivit ansvarig för mottagandet. Under den väntetiden 
folkbokförs personen i Piteå kommun. Beroende på var de asylsökande i Piteå är i asylprocessen och 
mottagarkapaciteten i övriga kommuner varierar antalet och andelen personer med uppehållstillstånd i 
Migrationsverkets mottagningssystem. I diagrammet nedan visas antalet inskrivna i Migrationsverkets 
mottagningssystem i Piteå kommun samt fördelningen av uppehållstillstånd. I december 2017 var antalet med 
uppehållstillstånd 269 personer för att i december 2018 ha minskat till 59 personer, en minskning med 210 invånare. 
Då minskningen av antalet inskrivna med uppehållstillstånd, -210, är större än den totala befolkningsminskningen ,-
68, kan en underliggande positiv befolkningsutveckling ändå skönjas. 
Ny anpassad befolkningsprognos 

Vidareflyttningen ger effekt på befolkningens ålderssammansättning, det är främst yngre människor som flyttar. 
Barn och unga 0-15 år minskade under 2018 med -88 personer samtidigt som 16-19-åringar ökade något, +30 
personer. Den arbetsföra befolkningen 20-64 år minskade med -167 personer. Samtidigt har antalet pensionärer (65+) 
ökat med 157 personer. Färre försörjer nu fler och i framtiden kommer ännu färre att försörja ännu fler. 
Under året har ny befolkningsprognos har tagits fram baserat på befolkningsförändringarna fram till och med juni 
2018, Migrationsverkets stängning av det större anläggningsboendet i februari 2020 samt planerat och prognostiserat 
bostadsbyggande. I prognosen ligger förutom de specifika antaganden som Piteå kommun bidragit med nationella 
antaganden om exempelvis framtida migration och fördelning av nyanlända i landet. Jämfört med tidigare prognoser 
visar årets prognos att befolkningen kommer att minska 2018 och 2019 för att först 2021 överstiga folkmängden år 
2017. Inte förrän 2029 nås enligt prognosen 2020 års befolkningsmål om 43 000 invånare. Piteå kommun har dock 
överraskat förr och den större befolkningsminskningen 2018, -68 jämfört med prognostiserat -4, kan till stor del 
förklaras av att långt färre av de inskrivna i Migrationsverkets boende hade uppehållstillstånd än vad som antagits i 
prognosen. Prognosen antog en försiktigare nedtrappning av antalet med uppehållstillstånd än vad som nu ser ut att 
bli fallet. Således kan Piteå kommun redan 2018 tagit en stor del av befolkningsminskningen som är prognostiserad 
för år 2019. 
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I tabellen nedan redovisas prognosens befolkningsframskrivning fram till år 2030 per åldersgrupp. Enligt prognosen 
minskar befolkningen i arbetsför ålder med 477 personer fram till 2030 samtidigt som de unga och de äldre ökar. 
Därför är det viktigt att fler personer fortsätter arbeta efter 65 års ålder samt att inflyttning av personer i 
yrkesverksam ålder utvecklas positivt. Inom ramen för budgetarbetet 2019 har analyser av ålderssammansättningens 
utveckling på kommunens verksamhet inom skola och socialtjänst tagits fram genom att grupperna 0-19 samt 65+ 
brutits ned i undergrupper. Analyserna visar att den måttliga ökningstakten inom skolan främst kommer att ske i 
åldrarna 6-9 år de närmsta åren. Vidare kommer en kraftig ökning av personer i åldrarna 80+ att ske under 2020-talet 
med början i gruppen 80-84 år. Allt annat lika kommer ökningen att innebära att äldreomsorgen i kommunen 
kommer att behöva rekrytera mer personal samt ytterligare öka antalet boendeplatser. 

42 116 

42 183 

42 776 

 
 

  
 

 
   

  
 

 
        

          

          

          

          

  
   

 
 

 
   

 
 

 
    

 
 

 
  

 

   

 
 

   

    

 
   

           

           

           

           

 

 
  

 
   

  
  

  
  

9 187 23 035 9 894 

År Totalt 0 - 19 år 20 - 64 år 65 + 

2018 

2020 9 322 22 703 10 158 

2025 9 578 22 653 10 546 

2030 43 069 9 711 22 558 10 799 

I hela kommunorganisationen pågar inom en rad olika områden aktiviteter för att öka befolkningen i arbetsför ålder. 
 Inom plan- och byggområdet finns nu en ny bostadsförsörjningsplan samt en handlingsplan knuten till 

översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar. 
 Arbetet fortsätter med att upprätthålla ett brett utbud av utbildningar, som gör det möjligt att studera utan att 

behöva flytta. Ytterligare en ansökan om YH-utbildning har gjorts inför 2019. 
 Under 2018 har investeringarna och satsningar på kultur- och fritidsaktiviteter fortsatt. Ett aktivt 

föreningsliv skapar en positiv bild av Piteå och ökar demokratin. 
 Satsningar för utrikesfödda (extratjänster, ESF-projektet Lärande rekrytering, bemötande m.m.) som syftar 

till att skapa förutsättningar för fler att stanna i Piteå sker i hela kommunorganisationen. 
Målen om 43 000 invånare år 2020 och 46 000 till 2030 är satta utifrån att kommunens servicenivåer ska bibehållas 
på den nivå de var när målen sattes. När målet inte ser ut att nås kommer en anpassning av kostnader och verksamhet 
att behövas. 
Målbedömningen sänks till delvis uppfyllt då den prognostiserade befolkningsutvecklingen inte pekar mot att varken 
2020- eller 2030-målet nås i utsatt tid. 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Uppfyllt i hög grad 

Arbetslösheten i Piteå fortsätter minska 

I Piteå har arbetslösheten (öppen arbetslöshet samt sökande i program med aktivitetsstöd) minskat med 0,5 
procentenheter till 5,3 % när december 2018 jämförs med december 2017. Skillnaderna mellan männens och 
kvinnors arbetslöshetsnivåer minskar, männens arbetslöshet har minskat med 0,6 procentenheter och kvinnornas med 
0,4 procentenheter. Fortsatt har kvinnorna den lägsta arbetslösheten. Skillnaderna är fortsatt stora mellan grupperna 
inrikes födda, ungdomar och utrikes födda. Men arbetslösheten minskar nu i alla arbetslöshetsgrupper förutom bland 
ungdomar, som Piteå kommun särskilt fokuserar på. 

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

Piteå Kvinnor Män Länet Kvinnor Män Riket Kvinnor Män 

2018-12 5,3 5 5,6 5,2 4,8 5,5 5,6 5,4 5,8 

2017-12 5,8 5,4 6,2 5,8 5,2 6,3 5,9 5,6 6,3 

Differens -0,5 -0,4 -0,6 -0,6 -0,4 -0,8 -0,3 -0,2 -0,5 

Framgångsrika företag i Piteå, konjunkturen och demografins utveckling är stora bidragande orsaker till den positiva 
utvecklingen. Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet har de senaste åren kunnat fokusera på 
personer som traditionellt stått längre ifrån arbetsmarknaden. Omvärldsindikatorer pekar mot en konjunktursvacka i 
någon form de kommande åren. Matchningsproblematiken kommer med stor sannolikhet att vara det stora bekymret 
på arbetsmarknaden även i framtiden, varpå kompetenshöjande åtgärder fortsatt kommer vara i fokus. Den åldrande 
befolkningen genererar ett stort rekryteringsbehov, inte minst i vård- och omsorgssektorn. 
Även i övriga Norrbotten och Sverige som helhet minskar arbetslösheten. Piteå har något högre arbetslöshet än länet 
(5,2%) och riket (5,6 %). Sett över en längre tidsperiod har arbetslöshetsnivåerna i Piteå, Norrbotten och riket 
konvergerat. Under perioden har arbetslösheten trendmässigt minskat men i Piteå minskat något mindre. Framförallt 
är det den genomsnittliga arbetslösheten i Norrbottens län som minskat mer än i Piteå. 
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Utvecklingen inom ungdomsgruppen och utrikesfödda oroar 

Ungdomsarbetslöshetens långsiktigt minskande trend nedåt har stannat av. Ungdomsarbetslösheten är med sina 
8,4 % oförändrad jämfört med december 2017. Piteås ungdomsarbetslöshet är fortsatt högre än länets (6,7 %) och 
rikets (5,5 %) som fortsatt falla med -1,0 respektive -0,7 procentenheter. 

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

Piteå Kvinnor Män Länet Kvinnor Män Riket Kvinnor Män 

2018-12 8,4 6,6 10 6,7 5,1 8,0 5,5 4,4 6,4 

2017-12 8,4 7,2 9,5 7,7 5,8 9,2 6,2 4,9 7,4 

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

Ett likande mönster återfinns inom arbetslösheten bland utrikesfödda. Piteå har med sina 20,8 % substantiellt högre 
arbetslöshet bland utrikesfödda jämfört med Norrbotten som helhet (14,2 %) och riket (14,5 %). 

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

Piteå Kvinnor Män Länet Kvinnor Män Riket Kvinnor Män 

2018-12 20,8 18,6 23,1 14,2 12,4 16,3 14,5 14,5 14,5 

2017-12 21,9 19,9 24,0 16,0 14,0 18,1 15,3 14,7 15,9 

Differens -1,1 -1,3 -0,9 -1,8 -1,6 -1,8 -0,8 -0,2 -1,4 

Försökt har gjorts att utreda varför arbetslösheten för de två delgrupperna ungdomar och utrikesfödda är högre i Piteå 
än i länet och riket när samtidigt den totala arbetslösheten är lägre än i riket och i nivå med Norrbottens genomsnitt. 
Utvecklingen i de två delgrupperna har under 2018 i större utsträckning börjat påverka nivån på den totala 
arbetslösheten genom att Piteå nu inte har längre har bland de lägsta arbetslöshetsnivåerna i Norrbottens län. 
Individer kan ingå i både gruppen utrikesfödda och ungdomar 18-24. Av 291 arbetslösa ungdomar i december 2018 
var 85, (23 kvinnor och 62 män) även med i gruppen utrikesfödda. Då könsfördelningen inom gruppen utrikesfödda 
inte är jämnt fördelad får det effekter på ungdomsarbetslösheten, kvinnornas ungdomsarbetslöshet minskar samtidigt 
som männens ökar. 
Mycket tyder på att Migrationsverkets stora anläggningsboende i Piteå påverkat utveckling av arbetslösheten för 
utrikesfödda, ungdomar samt total arbetslöshet. Piteå har den högsta arbetslösheten bland utrikesfödda i hela 
Norrbotten, följt av Boden som också historiskt haft en stor asylverksamhet. Arbetsfördelningen Piteå-Älvsbyn 
hävdar att Migrationsverkets stora boende inte ska påverka arbetslöshetssiffrorna genom att Migrationsverket inte 
längre har ansvar för personer vid anläggningsboendet. Möjligtvis kan påverkan ske indirekt genom att Piteå får en 
högre andel egenbosättning initialt samt att personer som nyligt fått uppehållstillstånd bor kvar på 
anläggningsboendet i väntan på bostad i den 
kommande hemkommunen. Ytterligare 
analysarbete tillsammans med 
Arbetsförmedlingen behövs under 2019 där 
fler faktorer behöver analyseras. Piteå har 
exempelvis en mycket låg andel utrikesfödda i 
andel av befolkningen jämfört med andra 
kommuner. 
I diagrammet ovan visas utvecklingen av 
arbetslösheten bland utrikesfödda från 
november 2015 till december 2018. 
Trendlinjen visar att arbetslösheten bland 
utrikesfödda i Piteå stigit samtidigt som den i 
länet och riket minskat något. Uppbyggandet 
av anläggningsboendet påbörjades under 
våren 2016. 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Uppfyllt i hög grad 

Inom två månader får de allra flesta barn plats på förskolan och de flesta barn får plats inom tre månader. 
Jämfört med 2017 har andelen gymnasiebehöriga elever i åk 9 ökat med två procentenheter, från 89 % till 91 %, men 
fortfarande två procentenheter lägre än genomsnittet för de senaste tio åren. Bland flickor är den 93 % och bland 
pojkar 89 %. Analys av utvecklingen pågår med berörda verksamheter och förväntas bli klar under våren 2019. 
Med hjälp av statsbidrag kommer några skolor i kommunen stödjas i arbetet med likvärdighet i grundskolan. Bland 
annat handlar det om att ge stöd till följande: skolor i utvalda områden, frånvaroteam, nyanlända barn och elever, 
barn och elever med autismspektrumtillstånd och arbetet med kartläggning i förskoleklass 
Gymnasieskolans resultat har förbättrats sedan förra året och sammantaget visar gymnasieskolan en mycket positiv 
utveckling under de senaste fem åren. Den totala andelen elever med examen inom tre år är 80 %, att jämföra med 
genomsnittskommunens 52 %. Det är främst elever på yrkesprogram som står för en stärkt genomströmning på tre år 
mot en examen; 2014 var det 83 % och i år 88 %. Framgångsfaktorerna bakom resultatet är bland annat 
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synliggörande och stöd för alla elever, en välorganiserad elevpraktik och ett gott samarbete med branschen. 
Strömbackaskolan arbetar med målet att bli en av Sveriges bästa skolor för automation då det är en stark 
utvecklingstrend inom teknik och industri. Grans naturbruksgymnasium har påbörjat arbetet med att skapa ett 
kompetenscentrum för gröna näringar för att stärka landsbygdsutvecklingen. 
Det breda utbildningsutbud verksamheten erbjuder bidrar till goda möjligheter för ett livslångt lärande. Utbudet 
utvecklas fortlöpande. För att öka det ytterligare har samverkan med vuxenutbildningen i Skellefteå inletts. Två 
utbildningar inom yrkeshögskola har startat under året och ytterligare en ansökan inför 2019 har gjorts. 
Deltagandet i vuxenutbildning låg fortsatt högt och omfattade 1 350 personer. Av deltagarna var 34 % under 25 år 
och 61 % var kvinnor. I snitt läste varje deltagare två kurser. Antalet deltagare inom upphandlad utbildning sjönk 
dock under året till följd av pågående upphandling av nya leverantörer. Förutsättningarna för etablering av ett 
Lärcentra i Piteå behöver fortsatt utredas och en löpande dialog förs med näringslivet om behov av 
yrkesutbildningar. Näringslivet är särskilt integrerat i utbildningarna inom yrkeshögskolan. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Uppfyllt i hög grad 

Aktiviteter under året 

Under året har en rad olika aktiviteter för att stärka näringslivsklimatet i Piteå kommun ägt rum. Genom 
omvärldsbevakning, samverkan och goda kontaktnät inom företagsutveckling har kommunen arbetat för att erbjuda 
goda förutsättningar för företag. Aktiviteter som leder till ökad sysselsättning har prioriterats. 
Frukostmöten med näringslivet har lockat många företagare och många aktuella frågor tagits upp vilket gett många 
bra dialoger. Även löpande företagsbesök för att "ta pulsen" på det lokala näringslivet och fånga upp frågeställningar 
har genomförts. Ett flertal av besöken har varit tillsammans med politiskt förtroendevalda. Dialog med företag i 
landsbygdscentra har skett i Jävre, Norrfjärden, Rosvik, Sjulnäs och Hortlax. 
Under maj månad genomfördes en uppföljande workshop med näringslivet under temat "Framtidens 
näringslivsklimat". Under året har SKLs utbildning "Förenkla - helt enkelt", som vänder sig till förvaltningschefer, 
handläggare och politiker som möter företag i sitt dagliga arbete påbörjats. Utbildningen kommer att slutföras under 
första kvartalet 2019. Inom såväl Fysisk planering som Miljö och tillsyn bedöms att handläggningstiderna överlag 
hållits. 
För att effektivisera externa etableringar har en etableringsstrategi fram till 2020 tagits fram med prioriterade 
områden och ett exploateringsråd har bildats. Ett samarbete med näringslivsavdelningarna i Skellefteå, Umeå och 
Örnsköldsviks kommun med syfte att hitta lösningar på kompetensförsörjningsproblematiken har inletts. Dessutom 
har kommunen löpande dialog med det lokala näringslivet angående kompetensförsörjningsproblematiken. 
Kommunkoncernen arbetar gemensamt med målsättningen att öka samverkan och införa nya metoder kring service 
till såväl nya företagsetableringar som befintliga företag. 
Byggnationen av vindkraftverken i Markbygden är nu i full gång och med anledning av det har en arbetsgrupp som 
ska verka för etableringar av elintensiv industri bildats. Dessutom byggs ett helt nytt industriområde på Haraholmen 
och i övrigt så är i princip alla verksamhetstomter anspråkstagna. 
Konkreta resultat 

Piteå kommun klättrade 86 placeringar (från 226 till 140), på Svenskt Näringslivs ranking 2018. Det är den bästa 
placeringen Piteå kommun har haft sedan mätningarna började 2009. Piteå kommun har fått pris för bästa tillväxt i 
Norrbottens län 2018. Enligt kreditföretaget SYNA är Piteå kommun årets raket i Norrbotten och har gått från tionde 
till första plats. Tillsammans med nio andra kommuner blev Piteå nominerad till Årets nyföretagarkommun i Sverige 
2018, baserat på hur många nya företag som startats per tusen invånare och för kommunens arbete med att lyfta och 
stärka lokala entreprenörer och få fler att starta företag. Under sommaren ökade antalet gästnätter för turistnäringen 
preliminärt med 17 %. 
Utvecklingen av näringslivsklimatet har under året varit god och bidragit till kommunens utveckling. Fortsatt 
satsning och aktivt arbete med samverkan både internt och externt, dialog med näringslivet samt nya etableringar 
behövs för att fortsatt stärka kommunens placering som en attraktiv ort för näringsliv och företagande. För att få 
fördjupad kunskap om kommunens servicenivå till företagare kommer Piteå under 2019 att delta i SKLs 
servicemätning Insikt. 
Ingen förändrad målbedömning. 

29 



 
 

 

 

   

  
  

 

   
  

  
 

 
 

 

 

   

   
 

  
   

 
  

  
  

    
 

   
 

 
 

 

 

   

  
   

 
  

 

 
  

  
 

Demokrati och öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 

påverka kommunens utveckling 

Uppfyllt i hög grad 

Totalt har cirka 6 500 pitebor deltagit i olika dialoger under 2018, vilket är något fler än 2017. Piteborna är aktiva, 
deltar och vill påverka. Dialoger som genomförts under året har varit bland annat dialog kring näringslivsutveckling, 
workshop om Piteås utmaningar gällande tillväxt, livsmiljö och service till medborgarna inför arbetet med 
Riktlinjerna för budget 2020, dialog kring Rådhustorget och Badhusparken, medborgardialoger tillsammans med 
polisen om trygghet och förebyggande arbete samt ett antal olika samråd. För unga har dialoger som Personligt, 
Unga frågar och Unga tycker och Student tycker genomförts. Unga kommunutvecklare genomfördes för första året 
och åtta ungdomar arbetade under tre veckor med dialogen kring Rådhustorgets utformning samt att undersöka på 
vilket sätt ungdomar vill påverka. PiteåPanelen har under våren svarat på en enkät angående attraktiva boendemiljöer 
samt frågor kring samrådsprocessen. Undersökningarna Medborgarundersökningen och Tillitsbarometern har 
redovisats för förvaltningschefer och kommunstyrelsen. Resultaten visar på att piteborna har en relativt hög tillit till 
kommunens verksamheter men också på ett behov att fortsätta arbete med dialog, transparens och öppenhet. Det är 
också viktigt att utveckla metoderna för dialog så att fler pitebor kan vara med och utveckla kommunen. 
Under året har 112 synpunkter inkommit. Antalet inkomna synpunkter har minskat de tre senaste åren. Dessutom har 
49 nya medborgarförslag inkommit, vilket är i paritet med tidigare år. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Uppfyllt i hög grad 

Arbetet för målet har utgått från Riktlinjer för mångfald - Mänskliga rättigheter (MR). Som stöd och ledning för 
genomförandet finns en strateggrupp med representanter från alla förvaltningar förutom räddningstjänsten. 
Prioriterade områden har varit utbildning internt, dels med analysverktyg och digitala kurser, dels med föreläsningar. 
Ett arbete som behöver fortsätta då kompetensen om kommunens skyldigheter att respektera, skydda och främja 
mänskliga rättigheter varierar. Insatser för att stötta Piteå som MR-kommun har inletts med en kampanj som 
mottagits positivt av piteborna genom ett stort antal digitala visningar. Kommunikation både internt och externt har 
varit, är och kommer även fortsatt att vara ett viktigt område för att bygga kunskap och kompetens. Nya sidor på 
pitea.se är en väl utvecklad grund med digitalt stöd och fortsatt utveckling för tillgänglighet behövs. 
Arbete pågår med mötesplatser för alla. Ett exempel är kultur, park och fritid som arbetar för att anläggningar, 
verksamheter och miljöer skapas som naturliga mötesplatser som stimulerar till mångfald. Andra exempel på 
mångfaldsarbete är projektet Lärande rekrytering, introduktion, samarbete med andra aktörer; t.ex. lagkamrat, 
boendepatrull och vuxenskolan. Ett nytt projekt i samarbete med Föreningsservice har startats, Föreningspatrullen. 
Flyktingverksamheten har präglats av en omfattande omställning av verksamheten till följd av minskat inflöde av 
flyktingar. En utmaning som noterats handlar om hur målgruppen utrikesfödda ska kunna nås inom vuxenutbildning 
och arbetsmarknadsverksamhet. Samverkan mellan olika aktörer behöver utvecklas ytterligare. 
Under våren har en nysatsning på information och upplevelser av Kulturarenan skett. Arbetet har pågått under hela 
året med olika typer av event inom alla särskilda boenden och dagverksamheter inom socialtjänsten. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Uppfyllt i hög grad 

Piteå kommun arbetar med jämställdhet ur två perspektiv; medborgarperspektivet och medarbetarperspektivet. Under 
året har ett antal aktiviteter utförts i syfte att kunna bibehålla och om möjligt ytterligare stärka måluppfyllelsen om att 
service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter. 
Ur medborgarperspektivet har från centralt håll stödjande aktiviteter och utbildningar kunnat tillhandahållas till alla 
kommunala verksamheter. Vissa insatser har nämndernas verksamheter själva bedömt behoven av och genomfört 
under året. Exempel som kan nämnas är utbildning i våld i nära relationer, utbildning kring hedersförtryck, 
utbildning i jämställdhet för medarbetare som arbetar nära sina brukare, utbildning i ett normkritiskt perspektiv har 
erbjudits till alla verksamheter. Andra insatser som är gjorda under året i syfte att ge likvärdiga möjligheter oavsett 
kön är en inventering av gång- och cykeltunnlar som av många kan uppfattas som osäkra. I samhället i stort kvarstår 
tidigare mönster bland vuxna som i huvudsak är könsstereotypt gällande val av utbildning och val av praktik- eller 
arbetsplatser. Servicemätningar och enkäter inom kultur och föreningsverksamhet ger höga betyg i service och 
bemötande där ingen skillnad kan utläsas mellan kön. 
Ur medarbetarperspektivet har ett antal aktiviteter skett under året. En del har varit den hälsosatsning, Let´s Move, 
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som pågått under 2018 och fortsätter under 2019. Att skapa och nyttja arbetsformer för att studera och granska hur 
ärenden handläggs ur ett jämställdhetsperspektiv är ett annat medel som används inom vissa verksamheter med 
positiva resultat. 
En framgångsfaktor för att arbeta för en jämställd service och bemötande bygger på att organisationen själv och dess 
arbetsvillkor också är och uppfattas som jämställda. Jämställdhetsperspektivet är också viktigt att få in i det 
vardagliga arbetet hos alla medarbetare, både på kvinno- och mansdominerade arbetsplatser. 
Nöjd-medborgar-index mäts vartannat år och har inte mätts 2018. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Uppfyllt i hög grad 

Sjukpenningtalet (genomsnittligt antal dagar med sjuk- eller rehabiliteringspenning per försäkrad) har minskat något 
under året och är nu efter en viss uppgång nere vid samma nivå som för tio år sedan. Den senaste mätningen i 
folkhälsoenkäten visar dock att den självskattade hälsan har sjunkit något bland kvinnor. En förklaring kan vara att 
problemen med ängslan, oro och ångest bland kvinnor ökar; 42 % av kvinnorna i kommunen upplever lätta eller 
svåra problem med detta vilket är den största andelen som uppmätts i undersökningen. Nivån ligger i paritet med 
riksgenomsnittet. Den psykiska hälsan och tryggheten försämras även bland flickor som går i gymnasieskolan, enligt 
Region Norrbottens hälsoprofilenkät. Värt att uppmärksamma är också att gymnasieelever på Språkintroduktion är 
överrepresenterade när det gäller hög skolfrånvaro, trots hårt arbete av mentorer, vilket riskerar att sakta ner 
processen för deras etablering på arbetsmarknaden. 
Med anledning av vad dessa och andra indikatorer visar har det påbörjats ett antal insatser för ökad social hållbarhet. 
Exempelvis pågår elevhälsans projekt Samverka Agera Motivera för att förebygga psykisk ohälsa, vilket ska 
utvärderas i slutet av 2019. Skolan och socialtjänsten har tagit fram en gemensam plan för att förebygga 
drogmissbruk bland unga. Barn- och utbildningsnämnden driver med hjälp av statsbidrag ett projekt för nyanländas 
lärande, samt stöttar utvalda skolor och grupper för en likvärdig skola. Elevhälsans stöd till nyanlända 
gymnasieelever har utökats. En ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter främjas genom arbetet med Piteå som en 
MR-stad. Aktiviteter pågår också för att öka tryggheten i samhället i stort. Det finns dock ett behov av en mer 
ingående, förankrad analys av orsakerna bakom den ökade psykiska ohälsan. 
Generellt sett hålls godkända utsläppsnivåer och det är få livsmedelsanläggningar med anmärkningar på hygienisk 
status. Under hösten genomfördes en besvärsundersökning bland ett urval invånare som visade att det finns besvär av 
buller, obehaglig lukt samt sot och damm, särskilt i vissa bostadsområden. Detta ska närmare uppmärksammas. 
Under året har provtagningen av badvatten vid större EU-bad ökat kraftigt. Proverna visar att vattnet har hållit en god 
kvalitet. Piteå tillhör i nuläget en liten skara kommuner där samtliga förskolor och skolor innehar utmärkelsen Skola 
för hållbar utveckling. Åtgärder för förskolornas och skolornas utemiljö har också påbörjats i syfte att anpassa 
verksamheten till ett förändrat klimat. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Uppfyllt i hög grad 

Enligt SCBs tidigare trygghetsundersökning och den kartläggning som genomförts under hösten 2018, finansierat av 
statliga medel från Delegationen mot segregation, kring uppväxt- och levnadsvillkor i Piteå framkommer att tilliten 
är hög gällande tryggheten och att andelen anmälda våldsbrott och skadegörelse är låg. Resultatet stämmer väl 
överens med vad som kom fram vid den genomförda medborgardialogen där majoriteten uttryckte att de känner sig 
trygga eller mycket trygga. Bland kvinnor finns dock en oro för att vara ute kvällstid. 
Enligt plan pågår insatser för att bibehålla och öka tryggheten. Några av åtgärderna är trygghets- och 
tillgänglighetsvandringar, ”Pitebor på stan”, tillhandahållande av trygghetslarm, nattpatruller och ökat stöd i form av 
hemtagningsteam för personer som bor i ordinärt boende samt inventering av gång- och cykeltunnlar. 
Trygghetsvandringarna pekar främst mot trafikproblemen som höga hastigheter, ”buskörning” samt tunga fordon i 
tätbebyggt område. 
Ett pågående förbättringsarbete sker för att öka tillgängligheten, både gällande den sociala och fysiska miljön. 
Broschyrer tas fram och texter uppdateras på hemsidan anpassade för personer med funktionsnedsättning samt 
personer med språk- och lässvårigheter. För personer med funktionsnedsättningar erbjuds, via ”Fritid för alla”, 
fritidssysselsättningar och åtgärder för ökad tillgänglighet har genomförts på Stenskär. Utbildningslokaler är 
kartlagda utifrån tillgänglighetsperspektivet och vid behov har justeringar genomförts. 
I vissa miljöer är behovet av fastighetsunderhåll stort och med tiden försämras fastigheternas skick som ger 
ekonomiska konsekvenser då redan höga underhålls- och reinvesteringsskulder ökar vilket även påverkar 
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tillgängligheten till lokalerna. 
Piteå placerar sig på plats 62 (2017 plats 48) i Tillgänglighetsbarometern, Humana 2018, bland de 214 kommuner 
som rankats. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Uppfyllt i hög grad 

Under året har en reviderad bostadsförsörjningsplan antagits för planperioden 2018-2030. Inriktningen är att 300 
bostäder bör tillkomma per år. Under året har 185 bostäder färdigställts, 130 lägenheter och 55 bostäder i småhus. Av 
dessa ligger knappt 50 utanför den centrala staden. En analys av bostadsmarknaden visar på fortsatt underskott av 
närmare 1 000 bostäder. Inflyttning i första etappen på Västermalm och på Universitetsområdet har påbörjats. 
Kommunen har beviljats 4,6 mkr i statliga bidrag för ökat bostadsbyggande. År 2017 hade kommunen 497 bostäder 
per 1 000 invånare jämfört med rikets 480. På nationell nivå finns tecken på att bostadsbyggande mattats av. 
På sikt utvecklas staden åt öster, där bland annat ett nytt villaområde är under planering. Under året har två 
detaljplaner för egnahem antagits. Antalet bygglovsansökningar har minskat med ca 4 % jämfört med föregående år. 
För vissa grupper är bostadsfrågan speciellt besvärlig, dels för personer som av olika anledningar inte godkänns som 
hyresgäst eller har få eller inga köpoäng, dels för nyanlända som efter etableringstiden ska hitta egen bostad eller 
som av andra skäl hamnar utan bostad. Det är även svårt att hitta tillfälliga lösningar för samtliga grupper. 
Härbärge för personer som saknar bostad bedrevs tillsammans med Svenska kyrkan under perioden december 2017 
till april 2018. För vintern 2018-2019 har det inte gått att lösa driften av härbärge inom de tilldelade medlen varför 
verksamheten legat vilande. 
Piteå ligger efter första kvartalet 2018, på andra plats i Boindex där Swedbank speglar hur mycket hushållen har kvar 
i plånboken till annat när bostaden är betald. I Piteå ökade småhuspriserna med drygt 15 % och bostadsrättspriserna 
med knappt 10 % under 2018, medan för landet i sin helhet var priserna både för småhus och bostadsrätter relativt 
oförändrade. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

Uppfyllt i hög grad 

Under årets inledning föll mycket snö, vilket belastade vinterväghållningen, med konsekvenser även för 
barmarksunderhållet. Ett arbete har inletts för att möta nya bärighetskrav på vägnätet. Ny gång- och cykelplan har 
tagits fram. Större infrastrukturprojekt som skett under året har rört Fåröbron, som öppnats för trafik, samt 
omfattande markarbeten vid Haraholmens industriområde. Arbetet med Öjeby centrum beräknas vara slutfört våren 
2019. En uppdaterad digital väginventering ger underlag för framtida underhållsplanering. 
Upphandlingen av kollektivtrafik överklagades och ny upphandling pågår. Resandet med kollektivtrafik ökade med 
ca 0,4 % jämfört med föregående år. Nya riktlinjer för dagvattenhantering är framtagna, implementering av digitalt 
parkeringssystem pågår och statliga medel om 26 mkr för utbyggnad av bredband på landsbygden har beviljats. 
Till följd av ett statligt stöd har skolungdomar fått åka gratis i sommar med både tätortstrafiken och länstrafiken i 
Norrbotten. Andelen med tillgång till digital infrastruktur är betydligt högre i Piteå kommun än övriga Norrbottens 
kommuner och riket som helhet. 
Ingen förändrad målbedömning. 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

Uppfyllt i hög grad 

Kulturmålet beaktas inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanearbete, m.m. Arbetet 
under året har bland annat omfattat Rådhustorget, gestaltningsplan för offentlig belysning, riktlinjer för bebyggelse 
och inventering av stadens "golv" (markbeläggning m.m.). Under året invigdes det nya Öjatorget och en inventering 
av kulturbyggnader i landsbygdscentra har genomförts. 
Bokutlåningen på Piteås bibliotek har minskat. Däremot har besökssiffrorna till biblioteket varit höga då många 
arrangemang anordnas där. Antalet arrangemang på Acusticum har minskat något jämfört med föregående år, men 
många aktiviteter anordnas ändå fortsatt där. Ny konsthall i centrala stan är ett stort lyft. Kaleido som plattform för 
kulturen tros betyda mycket för framtida utveckling och antalet arrangemang där har ökat jämfört med 2017. 
Ingen förändrad målbedömning. 
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Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 

eller dopingpreparat. 

Delvis uppfyllt 

Nationella data från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (2016) visade att andelen individer i riket med 
riskkonsumtion av alkohol låg på 17 %. Andelen har stabilt över tid legat högre bland män än bland kvinnor och 
bland yngre åldersgrupper jämfört med äldre. Andelen med riskbruk i yngre åldrar har emellertid trendmässigt 
minskat sedan 2006. I jämförelse med riket har andelen i länet legat något under riket. Andelen i Piteå har legat 
någonstans mellan länet och riket. Mönstret med högre andel med riskbruk bland män och i yngre åldersgrupper 
gäller även i Piteå. Preliminära resultat från senaste mätningen (2018) tyder på att andelen med riskbruk bland män 
kan ha ökat. 
För att minska alkohol- och narkotikaanvändning arbetar alkohol- och narkotikagruppen (ANG) med öppenvård i 
form av service. På Strömgården tas ca 400 personer emot och antalet besök har varit ca 9 500. ANG kan genomföra 
utbildningar såväl internt som externt. Samverkan sker med bland annat polisen, brukarorganisationer, skola samt 
personal inom socialtjänstens område Barn- och familj. En handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till 
missbruk bland unga har tagits fram under året. 
Kommunen arbetar aktivt med att sprida information och förebygga användandet av doping. Föreläsningar och  
utbildningsinsatser riktade till föreningslivet har genomförts i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Kommunen 
deltar även i ett förebyggande nätverk i syfte att motverka doping. 
Alkoholtillsynen har under året visat på en lugnare utveckling under festivaler och på krogar. Under 2018 gjordes 90 
inspektioner av efterlevandet av villkoren för serveringstillstånd. Överlag visade dessa på en god efterlevnad av de 
regler som finns. Under året har tre utbildningstillfällen i ansvarsfull alkoholservering genomförts, med ett femtiotal 
deltagare. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Ledningskonsekvenser 

I beslutade ledningskonsekvenser tydliggör Kommunfullmäktige strategiska inriktningar för att möta de utmaningar 
som identifierats och för att nå kommunens mål. Ledningskonsekvenserna tydliggör vikten av att arbeta gemensamt 
och synliggör ett ömsesidigt beroende för att nå framgång. Nedan redovisas en avstämning av arbetet. 

Innovation och digitalisering 

Pågår 
Uppdraget förutsätter ett tydligt samspel mellan förvaltningar, centrala funktioner och samverkan med andra 
kommuner med fokus på bästa möjliga för Piteå. 
Kommunledningsförvaltningen har under året samlat och omprioriterat resurser i den mån detta varit möjligt samt 
tydliggjort vissa ansvarsförhållanden mellan avdelningarna. Fokus har hittills legat på att koordinera, leda och 
stötta kommunens innovation och digitaliseringsarbete. Förvaltningarnas efterfrågan har varit betydligt större än 
tillgången till nödvändiga resurser. 
Innovationsprojektet pågår till och med december 2019. Det har byggt på att innovationsstöd, ledning och 
koordinering för berörda förvaltningar har erhållits från kommunledningsförvaltningen. 
Inom digitaliseringsområdet har omfattande kommunövergripande förberedelser inför den nya 
dataskyddsförordningen genomförts, de första medborgarnära e-tjänsterna i den regionala e-tjänsteplattformen har 
driftsatts och en handlingsplan för verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik är påbörjad och färdigställs 
februari 2019. 

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder 

Pågår 
En rad åtgärder för ökad inflyttning av personer i arbetsför ålder har genomförts inom kommunens verksamheter 
under året. Utöver det har kommunen tillsammans med andra kommuner och näringslivet i Luleåregionen 
genomfört rekryteringsträffen Hemlängtan i Stockholm. PS Saknar dig - ett samarbete mellan Piteå och Skellefteå 
är genomfört i Stockholm. Näringslivet har lanserat den digitala plattformen Hej Piteå! som bland annat stöds av 
det kommunala bolaget PiteEnergi. Satsningen sprider bland annat Jobbtips i sociala medier. 

Utveckling av landsbygdscentra 

Pågår 
Arbetet med fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra är inne i sitt slutskede och antaget av 
kommunfullmäktige under året. Därmed blir det aktuellt att påbörja nästa steg, dvs. arbetet med en fördjupad 
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översiktsplan för stadsdelarna. 

Tillit till lokalsamhället 

Pågår 
Under 2017 deltog Piteå i undersökningen "Tillitsbarometern". Undersökningen är presenterad under året där Piteå 
jämförts med andra kommuner i landet. Det är första gången som Piteå deltar varvid jämförelser över tid inte varit 
möjlig. Resultatet från tillitsbarometern visar på en hög lokalsamhällestillit men utvecklingsområden finns, bland 
annat utifrån transparens och tillgänglighet. Unga kommunutvecklare infördes som metod för att öka ungas 
delaktighet sommaren 2018 med gott resultat. 

Mänskliga rättigheter och mångfald 

Pågår 
Under året har olika aktiviteter riktade till olika målgrupper genomförts. En första kampanj genomfördes riktad till 
alla pitebor med åtta inspelade ljudbudskap och sex budskap i affischform som kommenterar situationer i Piteå 
med en påföljande fråga. En ny webbsida har lanserats pitea.se/ettpiteaforalla. 
Föreläsningar på temat jämställdhet har genomförts riktat till organisationer, företag och allmänhet. 
Mångfaldsdiplomering i samverkan med folkbildare och företagarorganisation har genomförts. Lönekartläggning 
är genomförd. 
Kommuninternt har en digital utbildning, som Sveriges kommuner och landsting tagit fram, funnits tillgänglig för 
alla medarbetare. Utbildning för grundkompetens i HBTQ-frågor har genomförts för cirka 260 personer. 
Ett stort antal personer har i olika former haft praktik inom anpassade program, yrkespraktik, språkträning och 
andra praktikplatser inom kommunens förvaltningar. Biblioteksverksamheten  erbjuder talande webb och 
översättning till olika språk. Trygghets- och tillgänglighetsvandringar har genomförts på Öjatorget. I det 
fördjupade översiktsplanearbetet har fokus legat på barn och unga, jämställdhet och integration. En kartläggning 
av det sociala landskapet har genomförts. 

Samverkan med civilsamhället 
Under året har cirka 6 500 pitebor deltagit i olika dialoger. Året inleddes med dialoger om utmaningar kommande 
år tillsammans med företag, föreningar och medborgare. 
Under början på året har ett härbärge bedrivits. Huvudman har varit Piteå församling med ekonomiskt bidrag av 
Piteå kommun. Inför vintern 2018/2019 har det hittills inte funnits förutsättningar att driva ett härbärge. 
Kommunchef har gett uppdrag till berörda förvaltningar att utveckla en långsiktig lösning för hemlösa i Piteå i 
samverkan med civilsamhället. 

Kvinnors hälsa - en förutsättning för tillväxt 
Åtgärder för att stärka flickors och kvinnors hälsa är viktiga för att vara en attraktiv kommun. Behov finns av 
insatser kring normer och värderingar, folkbildning, medvetandegörande och kampanjer. 
För att förbättra flickors och kvinnors hälsa har ett arbete inletts för en långsiktig åtgärdsplan med fokus på 
normer och värderingar, folkbildning, medvetandegörande och kampanjer. Med fokus på jämställdhet har fyra 
föreläsningar genomförts under hösten. Två av föreläsningstillfällena har varit riktade till arbetsplatser, en 
föreläsning för elever och personal på en skola och en föreläsning för allmänheten. 
Piteå kommun som arbetsgivare arbetar aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och minska 
sjukfrånvaron. Med ett aktivt internt hälsofrämjande arbete så omfattas knappt 10 procent av befolkningen i Piteå 
vilket borde antas ge positiv effekt på flickors och kvinnors hälsa i Piteå. 

Internkontroll 

Den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen är tillika kommunens övergripande internkontrollplan och 
därutöver har nämnder och bolag beslutat om egna kontrollplaner inom sina respektive verksamhetsområden. 
Uppföljning av den interna kontrollen har under året skett genom månads- och delårsrapporter samt genom 
årsredovisningen. Nämnderna gör bedömningen att den interna kontrollen varit tillräcklig inom sina respektive 
verksamhetsområden. Kommunfullmäktige bedömer att den interna kontrollen under året varit tillräcklig för 
kommunens samlade verksamhet. 
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God ekonomisk hushållning 

Faktaruta - God ekonomisk hushållning 

Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. 

Sammantaget utgör det grunden för bedömning av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun. 

Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse i 
huvudsak vara fortsatt god. Målbedömningarna jämfört med 2017 är oförändrade förutom befolkningsmålet som har 
sänkts till i hög grad uppfyllt. Befolkningsutvecklingen under året samt prognosen för kommande år visar på en 
betydligt långsammare ökning än målsättningen. Piteå kommun bedöms bli 43 000 invånare till 2029 vilket är en 
fördröjd takt mot målsättningen 46 000 invånare 2030. För att möjliggöra en fortsatt positiv befolkningsutveckling i 
hela kommunen görs bland annat varumärkesstärkande arbete samt stora investeringar inom samhällsbygget, med 
bland annat exploatering av nya bostadsområden. För att möta demografiutvecklingen genomförs stora kommunala 
satsningar i form av nya förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden. 
Under året har ett målmedvetet arbete påbörjats i syfte att stärka näringslivsklimatet. Dialog med närsamhället i form 
av näringsliv, föreningsliv och medborgare är viktiga för att Piteå ska utvecklas som attraktiv ort att leva och verka i. 
"Ett Piteå för alla" är ett av kommunens ledord i arbetet för att stärka samhällsgemenskapen, påverka attityder och 
förhållningssätt. Mångfaldsarbetet har under året bland annat fokuserat på att Piteå ska kunna titulera sig MR-
kommun, vilket är ett systematiskt arbetssätt kopplat till mänskliga rättigheter. 
Kompetensförsörjningen är en av kommunens största utmaningar, därför har Piteå kommun under året aktivt arbetat 
för att stärka attraktiviteten som arbetsgivare i syfte att klara framtidens välfärd. Sjukfrånvaron har de senaste åren 
stadigt minskat för både kvinnor och män och ligger nu på en låg nivå. Ett målmedvetet arbete pågår för att 
säkerställa hälsofrämjande och jämställda arbetsplatser. I 2018 års lönekartläggning fanns inga osakliga 
löneskillnader som kan kopplas till kön. Tidigare åtgärder utifrån lönekartläggningen 2017 medförde att inga 
fortsatta åtgärder behövde genomföras då de satsningar som gjordes i samband med löneöversyn 2018 gav önskat 
resultat. 
Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat för 2018 visar på stora överskott och kommunens resultat 
som andel av skatter och generella statsbidrag överträffar fastställt målintervall. Kommunallagens balanskrav infrias, 
då intäkterna överstiger kostnaderna. 
Prognosen för kommande planperiod innehåller osäkerhet framförallt gällande konjunkturutvecklingen. Kommunen 
har goda förutsättningar att klara en konjunkturnedgång utan alltför negativ påverkan på välfärdsuppdraget då 
resultatutjämningsreserven fyllts på under ett antal goda resultatår. Det finns tydliga signaler på att utvecklingen av 
kommunens intäkter kommande år inte kommer motsvara den ökade efterfrågan på skola, vård och omsorg. Statens 
kostnadsövervältring på kommunen samt den förväntade demografiska utvecklingen kommer ge utmaningar för det 
kommunala uppdraget. 
Kommunen och koncernbolagen har under året genomfört och planerat för viktiga strategiska investeringar i syfte att 
fortsätta den positiva utvecklingen mot uppsatta mål och visioner. Under året har inte tilldelade investeringsmedel 
upparbetats i sin helhet bland annat till följd av försenade processer. 
Nämnderna sammantaget redovisar fortsatt underskott men det har förbättrats väsentligt sedan föregående år. 
Socialnämnden har fortsatt svårt att klara uppdraget inom befintligt anslag. Ett omfattande utvecklingsarbete pågår 
och berör hela socialtjänstens verksamhetsområden. Övriga nämnder visar i stort positivt ekonomiskt utfall och 
bedöms leverera service och tjänster av god kvalitet. 
De ekonomiska nyckeltalen är sammantaget i stort uppfyllda, med undantag för nämndernas budgetavvikelse. 
Kommunen bedöms ha en stabil finansiell situation. Måluppfyllelse avseende ”Kommunens finansiella ställning ska 
vara långsiktigt hållbar” bedöms oförändrad i förhållande till föregående år. Bolagen bidrar genom att uppfylla 
målet; att "koncernen Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom 
ramen för Piteå Kommunföretag AB". 
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Pitebos planerade projekt Blåbärsskogen. Illustration: Arkitekt Tirsén & Aili 

Vy över Piteå Hamn. Foto: Maria Fäldt 
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över Piteå Hamn. Foto:ria Fäldt
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Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Uppdrag 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer 
för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora 
investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen. 
Revisionens uppgift är att för fullmäktiges räkning granska att styrelse och nämnder driver 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 bland annat att den ska utgöra ett 
underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelse. 
Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige, 
europaparlament samt av riksdag och kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. 

Periodens händelser 

 Val till riksdag, landsting och kommun genomfört under september 
 Nya ledamöter har tillträtt i kommunfullmäktige efter valet 
 Samverkansavtal samt gemensam kost- och servicenämnd mellan Piteå och Luleå kommun beslutad 
 Gemensam överförmyndarnämnd mellan Piteå och Älvsbyns kommun beslutad 
 Förslag till vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter för Svensbyfjärden och Piteälven 
 Ansökan med begäran att överlåta tillsynen över Svensbyfjärdens vattenskyddsområde till miljö- och 

tillsynsnämnden i Piteå 
 Investeringsmedel beviljade för exploatering av Haraholmens industriområde 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

2018 2017 

Intäkter 851 40 

Kostnader -7 737 -4 509 

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -6 886 -4 469 

Anslag (skattemedel) 6 015 4 742 

Internränta -11 -15 

Avskrivning -194 -194 

Årets utfall -1 076 64 

Investeringar 

Budgetavräkning (tkr) 

Nettokostnader Budget Avvikelse 

Kommunfullmäktige 3 577 3 472 -105 

Revision 1 439 1 441 2 

Valnämnd 2 075 1 102 -973 

Summa 7 091 6 015 -1 076 
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Analys 

Ekonomi 

Delvis uppfyllt 

Kommunfullmäktige, inklusive revision och valnämnd, redovisar samlat underskott om -1,1 mkr. Detta förklaras till 
största delen av underskott i valnämnden kopplat till högre kostnader än budgeterat för 2018 års allmänna val, bland 
annat då ändrat regelverk krävt högre bemanning i förtidsröstningen samt utbildning av många nya valfunktionärer. 
Valnämnden redovisar underskott om -1,0 mkr. Revisionen lämnar utfall i linje med budget och fullmäktiges 
underskott uppgår till -0,1 mkr. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige har under året bland annat beslutat om och bildat en gemensam kost- och servicenämnd mellan 
Piteå och Luleå kommun, gemensam överförmyndarnämnd mellan Piteå och Älvsbyns kommun, förslag till 
vattenskyddsområde och investeringsmedel för exploatering av Haraholmens industriområde. Nya ledamöter har 
tillträtt i kommunfullmäktige efter valet. 
Under året har 112 synpunkter inkommit, att jämföra med 136 året innan. Det är viktigt att ta del av medborgares 
idéer och förslag vilket bidrar till kommunens verksamhetsutveckling och det innovationsarbete som pågår. 
Kommunfullmäktiges ledamöter har skrivit 45 motioner, att jämföra med 28 motioner året innan. Dessutom har 49 
nya medborgarförslag inkommit, att jämföra med 38 medborgarförslag året innan. 

Revisionen 

Revisionen har under året haft 10 revisionsmöten och genomfört dialoger med nämnder och styrelseordföranden 
samt VD:ar i de kommunala bolagen. Revisionen har haft två träffar med kommunfullmäktiges presidium samt 
träffat gruppledarna i kommunen. Under året har ett flertal fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats, 
bland annat granskning av god ekonomisk hushållning samt kommunens kris- och katastrofberedskap. Revisionen 
har också deltagit på utbildningar, konferenser samt träffar med andra kommunala revisionsgrupper. Revisionen har 
genomfört sitt arbete i enligt med god revisionssed. 

Valnämnden 

Valnämnden har under året planerat, förberett och genomfört hösten val till kommun, landsting och riksdag. 
Valdeltagandet i Piteås kommunval var enligt Valmyndigheten det högsta under 2000-talet med 88,2 % jämfört med 
84,1 % för riket. I riksdagsvalet var valdeltagandet i Piteå något högre med 89,8 % jämfört med riket 87,2 %. Piteå 
har under många år haft ett högt valdeltagande. En orsak bedöms vara valnämndens målsättning att erbjuda en hög 
tillgänglighet för alla medborgare. 

Framtiden 

Kommunfullmäktige 

En politikerutbildning genomförs under januari/februari för nya och befintliga ledamöter i kommunfullmäktige och 
revisorerna. Ett antal beslut kommer att tas av kommunfullmäktige av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt för kommunen. 

Revisionen 

I och med valet kommer det vara två revisionsgrupper under de första månaderna 2019. I januari 2019 kommer den 
nya revisionsgruppen påbörja sin risk- och väsentlighetsanalys för att fastställa vilka granskningar som är aktuella för 
2019. 

Valnämnden 

Från årsskiftet startar förberedelserna för att kunna genomföra val till Europaparlamentet under våren. 
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Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 

Styrelsens uppdrag 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med särskilt ansvar för kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter. 

Periodens händelser 

 Unga frågar, Unga kommunutvecklare samt PiteåPanelen har genomfört planerade aktiviteter under 
perioden 

 Ett antal rekryteringsmässor och rekryteringsevent har genomförts i samverkan med andra kommuner 
 Som ett led i fokusdialog Näringsliv har frukostmöten genomförts i samtliga landsbygdscentra samt ett antal 

företagsbesök 
 Piteå klättrar 86 placeringar på Svenskt Näringslivs ranking. Bästa placeringen sedan mätningarna började 
 Piteå har fått pris för bästa tillväxt i Norrbottens län och utsedd till årets raket i länet 
 Genomfört ett antal hälsofrämjande insatser inom den kommunala organisationen 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

2018 2017 

Intäkter 24 986 19 810 

Kostnader -190 775 -177 573 

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -165 789 -157 763 

Anslag (skattemedel) 185 275 178 537 

Internränta -916 -907 

Avskrivning -10 693 -12 004 

Årets utfall 7 877 7 863 

Investeringar 12 412 26 766 

Budgetavräkning (tkr) 

Nettokostnader Budget Avvikelse 

Styrelse 4 860 5 422 562 

Förvaltningsledning 13 454 5 752 -7 702 

Gemensam administration 123 835 138 639 14 804 

Näringslivsbefrämjande åtgärder 31 598 32 085 487 

Konsumentrådgivning 1 802 1 730 -72 

Planarbete 1 849 1 647 -202 

Summa 177 398 185 275 7 877 
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 

Barn och unga - vår framtid Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 

eller droger 

Utbildning, arbete och näringsliv 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 

Demokrati och öppenhet 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 

Livsmiljö 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 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda 

narkotika eller dopingpreparat. 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 

långsiktigt hållbar 

Strategiska områden Nämndsmål 2018 2017 

Livsmiljö Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och 

arbetstillfällen 

(Riktat nämndsmål) 

Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs 

(Riktat nämndsmål) 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

Analys 

Ekonomi 

Helt uppfyllt 

Kommunstyrelsen (exkl räddningstjänsten) redovisar sammantaget överskott för året på 7,9 mkr. 
Kommunledningsförvaltningen redovisar underskott med 2,4 mkr medan kommunstyrelsens centrala 
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utvecklingsmedel redovisar överskott med 10,3 mkr. 
Förvaltningen lyckades förbättra resultatet betydligt under årets avslutning. En fortsatt återhållsamhet och 
förskjutning av ett antal utvecklingsinsatser är en orsak. Det har samtidigt inneburit att tilldelade potter och riktade 
projektmedel inte nyttjats fullt ut under året. Ett antal andra poster är inte heller upparbetade. Det avser främst 
tillväxtpolitiska poster, medel för attraktiv arbetsgivare och hälsofrämjande insatser. Minskade kostnader för 
företagshälsovård beror till stor del på en tydligare styrning till arbetsrelaterad hälsovård och en minskad 
sjukfrånvaro i organisationen. Minskade lönekostnader på grund av sjukskrivningar, tjänstledigheter, förskjutningar 
på ersättningsrekryteringar och allmän återhållsamhet har också bidragit positivt. Friskvårdsbidraget samt ett antal 
beslutade uppdrag som inte varit finansierade bidrar sammantaget till förvaltningens underskott. 
Under året har inköpsanalyser utförts genom stickprov inom utvalda avtalsområden samtidigt som ett arbete för att ta 
fram en automatiserad inköpsanalys påbörjats. 
Sponsring 
Kommunens totala sponsringsinsatser uppgick 2018 till strax över 3 mkr. Generellt upplevs ett större behov av 
sponsring från såväl föreningsliv som evenemangsarrangörer. Precis som tidigare år utgör idrottssponsringen den 
större delen av kommunens sponsringsåtagande. Årets ökning består framförallt i framgångarna för Piteå 
Skidskytteklubb som är mycket glädjande men innebär också en ökad sponsringsinsats. 2018 har också två 
arrangemang som inte tidigare har sponsrats bidragit till kommunens ökade åtaganden, Skandinavisk cup i 
längdåkning och Northern Watercross Cup Piteå. 

Personal 

Uppfyllt i hög grad 

Inom kommunledningsförvaltningen arbetar 130 personer, 82 kvinnor och 48 män, detta är inklusive kommunens 
förvaltningschefer vilka är organiserade inom kommunledningsförvaltningen. Könsfördelningen är ojämn inom de 
olika avdelningarna. Personalavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen har hög kvinnlig representation, 
medan IT-avdelningen har mestadels män, jämnast könsfördelningen finns inom näringslivsavdelningen. 
Under året har rekryteringar genomförts som bestått av både ersättningsrekryteringar och till viss del också 
nyrekryteringar på grund av nya och fler uppdrag. Den fysiska arbetsmiljön har brister i form av trångbodda lokaler 
och undermålig ventilation. Arbetsbelastningen är konstant relativt hög inom flera av verksamheterna där 
bemanningen motsvarar basuppdraget och under året har flera stora kommunövergripande uppdrag genomförts, 
vilket ger en ansträngd arbetssituation med hårda prioriteringar. Näringslivsavdelningen är nu fullt bemannad och 
kan därför arbeta proaktivt med företagsetableringar, service och stöd. 
Kvinnornas medellön i förhållande till männens är 93,8% (94,1% 2017). 
Alla med undantag av de säsongsanställda turistbyråanställda har en heltidsanställning. Nyttjandet av 
timanställningar inom förvaltningen är låg och motsvarar 0,8 årsarbetare. Under året har sex personer gått i pension, 
fem kvinnor och en man. Genomsnittsåldern för pensionsavgång bland kvinnorna var 66,0 år. 
Sjukfrånvaron minskar inom förvaltningen och ligger på 3,4 %. Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro minskar 
i förhållande till föregående år. Drygt hälften av förvaltningens medarbetare har inte haft någon sjukdag under året, 
vilket är en förbättring i förhållande till tidigare år, både bland kvinnor och män. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Det har under året skett en ökad fokusering på näringslivsarbetet för att skapa ett ännu bättre företagsklimat. 
Rekryteringsevent, ofta i samverkan med närliggande kommuner i och utanför länet är genomförda. Arbetet för en 
ökad delaktighet och tillit i samhället genom dialog och transparens i processer har fortsatt. Skapandet av 
förutsättningar för fortsatt bostadsbyggande i både stad och landsbygd har varit i fokus. Ett analysarbete har skett där 
befolkningsprognosen analyserats per åldersgrupp för att bättre förstå kommande volymförändringar i skola och 
socialtjänst. 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierade boendemiljöer 

Den nya översiktsplanen har fördjupats och omsatts i handling genom arbetet med översiktsplan för 
landsbygdscentra. Förberedelser för nästa steg är taget gällande fördjupad översiktsplan för stadsdelarna. De flesta 
bostäder som hittills tillkommit utgörs av lägenheter i stadskärnan och i centrumnära lägen. 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Genomförda insatser har utgått från Riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald. Utbildningsinsatser är 
påbörjade för att stötta arbetet för mångfald, mänskliga rättigheter och HBTQ som riktats till all personal inom 
kommunen. En kampanj för att sätta fokus på frågan om mänskliga rättigheter är också startad under hösten och 
pågår. 
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Barn och unga - vår framtid 

Uppfyllt i hög grad 

Utifrån uppföljningen av ungas inflytande som genomförts beslutade kommunstyrelsen att komplettera metoderna 
med unga kommunutvecklare och under året har andelen unga som deltagit i dialoger ökat från drygt 600 föregående 
år till nästan 1 100 under innevarande år. Ökningen beror dels på att andelen unga som deltagit i "Unga och student 
tycker" har varit det högsta sedan undersökningen startade för 12 år sedan men också på det arbete som "Unga 
kommunutvecklare" genomförde med dialogen kring ungas inflytande. Rapporten visar på en del 
utvecklingsområden som kommer att analyseras närmare under 2019. 
"Unga frågar" är genomförda under våren. Fullmäktiges ledamöter har besökt sju skolklasser och eleverna gavs 
tillfälle att ställa frågor. Totalt deltog 138 elever. 
"Unga kommunutvecklare" har genomförts för första året och åtta ungdomar har arbetat under tre veckor med 
dialogen kring Rådhustorgets utformning samt undersökt på vilket sätt ungdomar vill påverka. Resultaten har 
presenterats i två olika rapporter. En sammanfattande rapport presenteras under hösten 2018. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Uppfyllt i hög grad 

Enligt den befolkningsprognos som tagits fram under året kommer befolkningsmålet 43 000 nås först 2029. Ett 
analysarbete har skett där befolkningsprognosen analyserats per åldersgrupp för att bättre förstå kommande 
volymförändringar i skola och socialtjänst. Genom en socioekonomisk analys har gruppering av delområden i 
kommunen skett utifrån bland annat kön och ålder. 
Kommunen har deltagit i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nätverk om upphandling som en del av strategisk 
styrning samt genomfört fortlöpande träffar med befintliga och potentiella leverantörer. 
De insatser som genomförts i form av bland annat företagsbesök, dialoger och utbildningar har givit bra resultat och 
enligt Svenskt Näringslivs ranking har Piteå kommun klättrat 86 placeringar under året nått den bästa placeringen 
sedan mätningarna började 2009. 
Piteå kommun är den största arbetsgivaren i kommunen varvid insatser där också förväntas ge effekter i ett vidare 
perspektiv. Internt har kommunen därför arbetat med ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering av 
rekryteringsprocessen, arbetat med "heltidsresan" samt inte minst insatser för att stärka kvinnors hälsa som en 
förutsättning för tillväxt och motverka sjukfrånvaro som ett viktigt led i kompetensförsörjningen och hälsofrämjande 
arbetsplatser. Det har skett i form av att bland annat tydliggöra chefers uppdrag och stödja chefer i 
rehabiliteringsarbetet. 

Demokrati och öppenhet 

Uppfyllt i hög grad 

Valdeltagandet i Piteås kommunval var enligt Valmyndigheten det högsta under 2000-talet med 88,2 % jämfört med 
84,1 % för riket. I Piteås riksdagsval var valdeltagandet något högre med 89,8 % jämfört med riket 87,2 %. Piteå har 
under många år haft ett högt valdeltagande. En orsak bedöms vara valnämndens målsättning att erbjuda en hög 
tillgänglighet för alla medborgare. 
Piteå kommun deltar i den årliga mätningen av servicenivån avseende svenska kommuners hantering av telefoni- och 
e-postkontakter som genomförs av SKL inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet. Berörda områden var bygg, 
förskola, grundskola, individ & familj, miljö & hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur & fritid samt gator & 
vägar. Piteå kommuns resultat är ”betydligt lägre” än genomsnittet. Av 152 kommuner som deltagit i mätningen 
ligger Piteå kommun på plats 129. Tillgängligheten sammantaget betydligt lägre än andra kommuner medan "svar på 
frågan" ligger i nivå med andra kommuner. Området intresse och engagemang får lägre betyg än andra kommuner. 
Bemötande ligger i nivå med andra kommuner. Svarstider på e-post är lägre än andra kommuner. Tittar vi på Piteå 
kommun i förhållande med tidigare års mätningar ser vi totalt en försämring. För att lyfta resultatet kommer en 
handlingsplan tas fram. Det finns utmaningar i några förvaltningar som innebär att vi kommer att kunna lyfta 
helhetsresultatet genom att fokusera på dessa. 
Piteås deltagande i Tillitsbarometern har också presenterats under året. Den visar att piteborna har ett något högre 
förtroende till media, polis, politiska partier, skola m.m. än svenskarna i stort. Trots det är det bara drygt 50 % av de 
tillfrågade som har ett ganska stort eller mycket stort förtroende för lokal media, drygt 35 % har ganska stort eller 
mycket stort förtroende för det lokala näringslivet och drygt 30 % har ganska eller mycket stort förtroende för de 
styrande politiska partierna i kommunen. Arbetet med fortsatt analys av Tillitsbarometern och SCB:s 
medborgarundersökning pågår. 
Under året har cirka 6 500 pitebor deltagit i olika dialoger. 
PiteåPanelen har under våren 2018 svarat på enkät angående attraktiva boendemiljöer samt frågor kring 
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samrådsprocessen och resultatet har presenterats för kommunstyrelsen och delgivits samhällsbyggnadsnämnden. 
Resultatet visar att de viktigaste faktorerna vid val av bostad är bostadens standard och bostadsområdet. Att bostaden 
ligger servicenära är en annan viktig faktor. Endast cirka 20 % av de svarande hade deltagit i något samråd. Överlag 
ger dessa relativt låga betyg för sin upplevelse av samrådet. 
Arbete fortgår för ett förstärkt demokratiarbete med fokus på mänskliga rättigheter, medborgardialog och 
lokalsamhällestillit. För att stärka ungas inflytande har metoderna för ungas inflytande kompletterats genom unga 
kommunutvecklare. Metoden innebär att en grupp unga får feriearbete för att undersöka och genomföra olika 
dialoger. Sommaren 2018 genomfördes dialog kring utveckling av Rådhustorget och ungas inflytande. 
Ett treårigt partnerskapsprojekt för stöd till demokratiutveckling med Chinsali kommun i Zambia är avslutat i juni. 
Utifrån att projektet gett goda resultat för inblandade parter är en ansökan om stöd till fortsatt samverkan till SIDA 
vid ICLD gjord och beviljad strax innan årsskiftet. Det avser perioden 2019-2021. 
För att förbättra flickors och kvinnors hälsa har ett arbete inletts för en långsiktig åtgärdsplan med fokus på normer 
och värderingar, folkbildning, medvetandegörande och kampanjer. Med fokus på jämställdhet har fyra föreläsningar 
genomförts under hösten. Två av föreläsningstillfällena har varit riktade till arbetsplatser, en föreläsning för elever 
och personal på en skola och en föreläsning för allmänheten. 

Livsmiljö 

Uppfyllt i hög grad 

Under början på året har ett härbärge bedrivits för andra året. Huvudman har varit Piteå församling med ekonomiskt 
bidrag av Piteå kommun. Inför vintern 2018/2019 har det hittills inte funnits förutsättningar att driva ett härbärge. 
Kommunchef har gett uppdrag till berörda förvaltningar att utveckla en långsiktig lösning för hemlösa i Piteå i 
samverkan med civilsamhället. 
Konsument Piteå har en ökning gällande reklamationsärenden under året med 2,2 % jämfört med 2017. Kontakter 
fortsätter att öka för varje år. Konsumentvägledningen i kommunen är väletablerad och uppskattad. 
Antalet pågående budget- och skuldsaneringsärenden var 362 under 2018 jämfört med 304 under 2017. Totalt har 
184 nya ärenden inkommit, vilket är en ökning med 20,2 % jämfört med 2017. Under året har 201 ärenden avslutats. 
Trycket på budget- och skuldsanering fortsätter att öka för varje år. En anledning till ökningen är den nya lagen från 
2016 som gav fler möjlighet att söka skuldsanering. Kronofogdemyndigheten hänvisar ofta skuldsatta att vända sig 
till kommunens budget- och skuldsanering. En annan anledning är en ökning av spelmissbruksärenden vilka ofta är 
komplicerade och tidskrävande ärenden. 
Undersökningen "Personligt" (genomförs bland elever i årskurs 7 och 9 grundskolan samt årskurs 2 gymnasieskolan) 
har genomförts. Andelen elever som aldrig rökt är 73 %. Andelen elever som aldrig druckit alkohol är 54 %, en 
försämring med fyra procentenheter sedan 2016. Andelen elever som aldrig använt narkotika är 95 %. Det är ungefär 
20 % av eleverna som uppger att de blivit mobbade, trakasserade, kränkta, eller utfrysta enstaka gånger under de 
senaste 12 månaderna och cirka 3 % som uppger att de blivit utsatta under en längre period. Analysen av "Personligt" 
pågår och kommer att delges Kommunfullmäktige och nämnderna under februari-mars 2019. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheterna bedrivits med god ekonomisk hushållning. Utvecklingen inom 
styrelsens verksamhetsområde har varit positiv gällande resultat och utvecklingssatsningar. Styrelsens interna 
styrning och kontroll bedöms vara tillräcklig. 

Framtiden 

Invånarantal och attraktivitet 
Piteå kommun har möjligheter att närma sig målet om 43 000 invånare under 2020 men det kräver en kraftig 
befolkningsökning återstående år. En ökad befolkning ger bättre förutsättningar att klara välfärdsuppdraget med god 
kvalitet. Ett väl fungerande flyktingmottagande är också avgörande för detta samtidigt som det kortsiktigt innehåller 
utmaningar. Andra strategiskt viktiga tillväxtfaktorer är att fortsätta med att ytterligare utveckla förutsättningarna för 
det lokala näringslivet och en ökad mångfald i samhället. 
Tillit 
För att nå en social hållbarhet i samhället är det viktigt att fortsätta arbeta med att skapa tillit och att se och möta de 
rädslor som kan vara grunden till utvecklade konflikter i samhället. Att värna om demokrati och en öppenhet kan ske 
i såväl samhället i stort som internt i den kommunala organisationen. 
Ökad utvecklingstakt 
Det kommer att krävas en ökad utvecklingstakt i kommunens verksamheter med initialt högre kostnader som följd. 
Behov är särskilt tydliga gällande automatiserade myndighetsprocesser med hjälp av modern teknik och nya 
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arbetssätt. Parallellt krävs en förståelse och kraft att också kunna avveckla processer och rutiner. 
Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik i samhället ger samtidigt både stora möjligheter och utmaningar 
för offentlig sektor inom i princip alla plan och alla verksamheter. En viktig fråga blir därför hur resurser fördelas 
och i vilken grad kommunen väljer att samverka internt mellan nämnder och bolag samt med andra kommuner och 
organisationer för att åstadkomma bästa möjliga för Piteå. Under kommande period påbörjas ett arbete med en del 
infrastrukturella förutsättningar, tex införande av ett e-arkiv i kommunens verksamheter. Antalet e-tjänster kommer 
att växa men utmaningen kommer bestå av att våga avveckla processer och manuella tjänster till förmån för 
automatiserade tjänster som medborgaren själv kan utföra. Resurser kan då avsättas till där stöd och service behövs 
bäst. En handlingsplan tas fram under början på 2019. 
Generella behov, ekonomi 
Kommunens kostnader kommer sannolikt att öka kommande år till följd av den demografiska utvecklingen, stora 
investeringsbehov samt utmaningen att klara de krav som följer av statliga reformer. Det finns därför ett behov av att 
prioritera insatser i nära dialog mellan nämnder och förvaltningar. Generella statsbidrag fortsätter över tid att minska 
till förmån för fler riktade kortsiktiga statsbidrag, vilket ger ryckighet i planering och fortsätter att komplicera det 
kommunala självstyret. Skatteunderlaget bedöms sammantaget inte växa lika snabbt som den kommunala 
kostnadsutvecklingen de kommande åren. Försörjningsbördan ökar i snabbare takt i Piteå jämfört med många andra 
kommuner i riket kommande år. 
Samhällsutveckling 
Det är väsentligt att bibehålla och utveckla en trygg och utvecklande uppväxt för barn och unga, för en fortsatt 
satsning på utbildning, arbetstillfällen och ett framgångsrikt näringsliv, öppenhet, engagemang och delaktighet från 
medborgare samt inte minst en trygg och lustfylld livsmiljö i livets alla skeden. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

För att Socialnämnden ska uppnå en 

ekonomi i balans får kommunchef i 

uppdrag att överväga en 

organisationsförändring i syfte att 

tydliggöra ansvar och rollfördelning 

mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd 

och Socialförvaltning 

Pågår 
Åtgärd från DELÅR 

2017 

Fortlöpande vid 

varje KS 

Slutrapport till 

KS 

För att socialnämnden ska uppnå en 

ekonomi i balans har kommunchef 

genomfört åtgärder som består av en 

översyn av tjänsteorganisationen, 

identifiering av löpande 

förbättringsarbeten inom hela 

socialtjänsten, utarbetat en 

handlingsplan för avdelningen stöd och 

omsorg, utveckla analysarbetet av 

verksamheterna samt arbeta för att 

tydliggöra ansvar och rollfördelning 

mellan kommunstyrelse, socialnämnd 

och socialtjänst. Socialchef har därefter 

initierat ett utvecklingsarbete inom hela 

verksamheten med en tydlig målbild. 

Ge förslag på modell för 

indexuppräkning av vissa driftsanslag 
Klar 

Uppdrag i VEP 2015-

2017 

Rapporteras 

Delår 2017 

Klarmarkerad i delårsrapport 2018. 

Förslag till modell är återrapporterad. 

Organisationsöversyn av IT-

verksamheten 
Klar 

Åtgärd från ÅR 2017 Rapporteras 

ÅR 2018 

Organisationsöversynen är genomförd. 

En arbetsmiljööversyn genomförs med 

anledning av organisationsöversynens 

resultat. Redovisas till kommunstyrelsen 

våren 2019. 

Identifiera och redovisa verksamheter 

(processer) som kan drivas i samarbete 

med civilsamhället eller med former 

som stärker medarbetarnas delaktighet 

Klar 
Uppdrag från 

Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 

ÅR 2019 

Under året har medborgardialoger 

genomförts i olika former. Året 

inleddes med ett dialogmöte med 

föreningsliv, näringsliv och medborgare 

inför kommande års utmaningar. I 

början av året bedrevs ett härbärge i 

samverkan med Svenska kyrkan. 

Förutsättningar för ett härbärge vintern 

18/19 har inte kunnat nås. Kommunchef 

har uppdraget att finna en långsiktig 

lösning. 

Kommunchef ska utreda hantering och 

organisering av försörjningsstöd 
Pågår 

Åtgärd från DELÅR 

2018 

Rapporteras 

ÅR 2019 

Nulägsanalys genomförd hösten 2018. 

Förstudie inledd. 
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Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 

Styrelsens uppdrag 

Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd svarar för den kommunala räddningstjänsten och de övriga uppgifter som 
enligt Lag om skydd mot olyckor ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänst. Nämnden 
svarar för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet rörande uppgifter i Lag om brandfarliga och explosiva varor. 
Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid 
olyckor. Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten hjälpa de drabbade med en 
effektiv räddningsinsats. Räddningstjänsten ska även tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser 
och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs. 

Periodens händelser 

 Vädret har gett både mycket nederbörd och värme/torka och haft stor påverkan på räddningstjänstens 
utryckande verksamhet under året med betydligt fler trafikolyckor och skogsbränder 

 Under året har ett omfattande arbete genomförts för att ta fram ett förslag/underlag på gemensam 
organisation och nämnd för räddningstjänsterna Piteå och Älvsbyn där Piteå kommun är tänkt som 
värdkommun 

 Ny brandbil med nytt släcksystem har tagits i bruk. Systemet möjliggör en svalare och säkrare miljö för 
brandpersonalen samt utgör en effektiv släckmetod 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

2018 2017 

Intäkter 5 193 4 399 

Kostnader -41 212 -39 406 

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -36 019 -35 007 

Anslag (skattemedel) 38 610 37 233 

Internränta -229 -226 

Avskrivning -1 862 -1 668 

Årets utfall 500 332 

Investeringar 3 182 1 544 

Budgetavräkning (tkr) 

Nettokostnader Budget Avvikelse 

Förvaltningsledning 1 621 2 240 619 

Räddningstjänst, totalförsvar 36 489 36 370 -119 

Summa 38 110 38 610 500 
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Strategiska områden Nämndsmål 2018 2017 

Utbildning, arbete och näringsliv Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och 

säkerhet 

(Riktat nämndsmål) 

Livsmiljö Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser 

(Riktat nämndsmål) 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

Analys 

Ekonomi 

Helt uppfyllt 

Räddningsnämndens resultat för 2018 visar överskott på 0,5 mkr. Det positiva utfallet för helåret beror på 
intäktsöverskott till följd av stor efterfrågan på tjänster samt överskott på avskrivningar/internräntor. 
Personalkostnader och andra driftskostnader visar på minus på grund ovanligt många larm/olyckor. 

Personal 

Helt uppfyllt 

Personalnyckeltal visar på positiva värden för alla nyckeltal jämfört med kommunen totalt. Alla anställda på 
räddningstjänsten har anställningsgrad 100 %, kvinnor såväl som män. Kvinnors lön är 104,6 % av männens. 
Sjukfrånvaron ligger på en mycket låg nivå 1,1 % att jämföra med kommunens snitt på 5,4 %. Frisknärvaron ligger 
också på en hög nivå 87 % att jämföra med kommunens snitt på 50 %. Antalet timanställningar sjunker och är 
fortsättningsvis också på en låg nivå. 
Arbetet med jämställdhet och mångfald fortgår enligt handlingsplanen. Piteå har en hög andel kvinnor i operativ 
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tjänst såväl regionalt som nationellt, av totalt ca 90 anställda är 10 kvinnor varav 7 arbetar operativt. 
En av räddningstjänstens kvinnliga brandmän tillika styrelseledamot för (KIRTJ) kvinnor inom räddningstjänsten har 
varit till England på Training and Development weekend för Women in the fire service UK. Årets tema på träffen var 
att bygga ett starkare förtroende för framtiden och under dessa dagar medverkade hon på olika workshops, 
föreläsningar samt utvecklande, inspirerande och lärorika samtal med kvinnor inom räddningstjänsten i olika delar av 
England. Via dessa samtal fick hon insikt i om hur de jobbar med jämställdhet, graviditet, befordran, utbildning, 
rekrytering osv. 
Rekrytering och bemanning av räddningspersonal i beredskap är fortsatt problematisk. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Ett led i att uppnå de prioriterade övergripande målen är att skapa trygghet och säkerhet. Detta görs av 
räddningstjänsten genom att informera och utbilda skolelever, allmänhet, anställda och fastighetsägare samt 
kontrollera brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på 
människor, miljö och egendom. Vid det efterföljande arbetet systematiskt undersöka och analysera för att dra lärdom 
av och sprida erfarenheter som kan förhindra att nya olyckor inträffar och minska konsekvenserna när de ändå sker. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Helt uppfyllt 

Efterfrågan från den enskilde, så som företag, föreningar, kommunala verksamheter m.m, på utbildning har varit god 
under året. Målsättning på årsbasis är 1 200 deltagare. Totalt har 112 (121) kurser genomförts med 1 635 deltagare. 
Av dessa deltagare var 806 (1 101) kvinnor och 829 (783) män. 
Enligt kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten till skydd mot olyckor har under 
senhösten 434 elever i årskurs 7 i grundskolan och 465 elever i årskurs 1 på gymnasiet erhållit brand- och 
säkerhetsutbildning. Samtliga inplanerade klasser i grund- och gymnasieskolan har fått utbildning. Ett stort antal 
studiebesök av elever från förskola och låg- och mellanstadiet har genomförts under året. 
Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter 
ligger på normal nivå. Totalt har 121 (101) st tillstånd och yttranden behandlats. 
Antalet Tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), 
totalt har 106 (98) tillsyner genomförts. 

Demokrati och öppenhet 

Uppfyllt i hög grad 

En genomförandeplan för att främja jämställdhet och mångfald för perioden 2016-2018 är fastställd och arbetas 
utifrån. 
En synpunkt har inlämnats under året och besvarats. Synpunkten handlade om utrymning från höga hus. 
Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index 2017. Medborgarundersökningens resultat visar ett index på 82 för 
räddningstjänsten vilket är drygt 6 enheter bättre än medelvärdet för riket, en ökning för tredje mätningen i rad. 

Livsmiljö 

Uppfyllt i hög grad 

Den operativa verksamheten har under 2018 högre antal larm än normalt. Det totala antalet larm var 702 st att 
jämföra med föregående års 641 st. Det som sticker ut är många larm avseende trafikolyckor 121 (98) samt ett stort 
antal automatiska brandlarm på ett enskilt objekt. Vädret har gett både mycket nederbörd och värme/torka och haft 
stor påverkan på räddningstjänstens utryckande verksamhet under året. De stora snömängderna innebar ovanligt 
många trafikolyckor samt takras och byggnadskollapser. När all denna snö tinade snabbt innebar det höga flöden och 
viss problematik i vattendrag. En varm vår och sommar har i sin tur inneburit många mark- och skogsbränder. 
Sommarens skogsbränder inleddes med att en styrka skickades från Piteå för att arbeta i Sala. Därefter har 
räddningstjänsten varit behjälpliga och samverkat med övriga kommuner i länet bland annat Älvsbyn, Jokkmokk och 
Gällivare och bidragit med personal och utrustning. 
Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i övrigt uppsatta mål utifrån riktlinjer för räddningsinsats. 
Personal från räddningstjänsten har vidare deltagit i saneringsövning i Köpenhamn. Inom detta område utgör Piteå en 
nationell resurs som ska kunna sanera människor vid olyckor och attentat med kemiska och farliga ämnen. 
Samverkan inom länets räddningstjänster fortlöper enligt plan. Ett utökat samarbete med räddningstjänsterna efter 
Piteå och Skellefteå älvdalar fortskrider. 
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Inom risk- och säkerhetsverksamhet har arbetet med civilförsvarsplaneringen påbörjats. En klimatanpassningsplan 
och revidering av riktlinjer för internt skydd pågår. 
Plan för trygghetspunkter är beslutad. Projektet ”Håll dig på benen”, ett uppdrag från folkhälsorådet pågår. 
2018 var ett av de mindre skadedrabbade åren på länge, speciellt när det gäller skadegörelse och vattenskador. 
Jämfört mellan åren 2017 med 2018 har det totala antalet skador minskat med ca 100 stycken och kostnaderna med 
nästan 2,5 mkr. 
Arbete med en ny organisation för informationssäkerhetsarbetet inom kommunkoncernen pågår. Förberedelser inför 
att den nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft 1 april 2019 har påbörjats, den innebär bland annat nya krav på 
informationssäkerhet sett ur ett säkerhetsskyddsperspektiv. Kontaktperson för signalskydd har utsetts och ansvaret 
kommer att ligga under säkerhetsområdet informations- och cybersäkerhet. Kommunen kommer med hjälp av 
Länsstyrelsen Norrbotten att återuppbygga förmågan att bedriva signalskydd i enlighet med krav kopplade till 
totalförsvaret och civilt försvar. Arbetet inleds med utbildning av de personer som framöver kommer ingå i 
kommunens signalskyddsorganisation. 

God ekonomisk hushållning 

Räddningsnämndens verksamhet bedöms uppfylla god ekonomisk hushållning. Intern styrning och kontroll bedöms 
tillräcklig. 

Framtiden 

En viktig framtidsfråga är rekrytering av personal. På längre sikt kommer både klimatförändringar och demografin 
att påverka verksamhetens inriktning och omfattning. Detta genom fler skogsbränder och översvämningar samt att 
äldre drabbas av fler olyckor/bränder. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Identifiera och redovisa verksamheter Uppdrag från Rapporteras Räddningstjänsterna i Piteå och Älvsbyn 

(processer) som kan drivas i samarbete 
Klar 

Riktlinjer 2019-2021 ÅR 2019 har under lång tid samverkat i princip 

med civilsamhället eller med former inom alla arbetsområden vid behov. 

som stärker medarbetarnas delaktighet Inom vissa områden är samverkan 

formaliserad och kontinuerlig. 

Ekonomiska- och verksamhetsvinster är 

redan gjorda i båda kommunerna. 

Under 2018 har ett omfattande arbete 

med att ta fram ett förslag/underlag på 

gemensam organisation och nämnd för 

räddningstjänsterna Piteå och Älvsbyn 

gjorts. Piteå kommun är tänkt som 

värdkommun. 

Piteås räddningstjänst är en del av 

räddningstjänstsamverkan i hela 

Norrbotten. Ett utökat samarbete 

mellan räddningstjänsterna efter Piteå 

och Skellefteå älvdalar pågår. 

Räddningstjänsten samarbetar med flera 

olika föreningar exempelvis: Frivilliga 

resursgruppen - FRG, 

Civilförsvarsföreningen, 

Brandskyddsföreningen, 

Sjöräddningssällskapet, mm 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Nämndens uppdrag 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål inom förskoleverksamhet, 
förskoleklass, grund- och gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, musik- och dansskola samt 
fritidshemsverksamhet. 

Periodens händelser 

 Piteås grundskola har klättrat 18 platser och befinner sig nu på plats 55 i SKL:s Öppna Jämförelser 
 Elevantalet på Grans Naturbruksgymnasium har ökat med ca 30 % sedan övergången till kommunen 
 Musik- och dansskolan fyller 50 år och har firat med evenemang under hösten samt publicerat tidigare 

elevers mycket positiva omdömen via Facebook 
 Personal inom förskoleverksamheten har utrustats med arbetskläder 
 En lokal idrottsutbildning har startats vid Strömbackaskolan med inriktning fotboll och ishockey. 

Utbildningen genomförs i samarbete med lokala idrottsföreningar 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

2018 2017 

Intäkter 196 336 166 844 

Kostnader -1 070 401 -1 026 682 

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -874 065 -859 838 

Anslag (skattemedel) 881 397 850 152 

Internränta -365 -377 

Avskrivning -7 216 -6 756 

Årets utfall -249 -16 819 

Investeringar 4 840 7 758 

Budgetavräkning (tkr) 

Nettokostnader Budget Avvikelse 

Nämnd 1 870 2 079 209 

Förvaltningsledning 32 035 34 187 2 152 

Förskola 277 091 278 765 1 674 

Grundskola/Fritids 384 219 378 564 -5 655 

Gymnasieskola 173 225 177 766 4 541 

Musik- och kulturskola 13 206 10 036 -3 170 

Summa 881 646 881 397 -249 
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 

Barn och unga - vår framtid Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 

eller droger 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 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 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Strategiska områden Nämndsmål 2018 2017 

Utbildning, arbete och näringsliv Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne 

(Riktat nämndsmål) 

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val 

(Riktat nämndsmål) 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

Analys 

Ekonomi 

Uppfyllt i hög grad 

Nämnden redovisar underskott om -0,3 mkr för 2018, vilket är en budgetavvikelse om 0,03 %. Under 2018 har 
utbildningsförvaltningen aviserat om större underskott, men olika faktorer har sent under året påverkat resultatet 
positivt. Under året har direktiv om återhållsamhet och restriktivitet gått ut till samtliga verksamheter, vilket har 
bidraget till årets resultat. 
Årets resultat är till viss del hänförligt till utbetalningar från Migrationsverket vilka var cirka 2,8 mkr högre än 
prognostiserat och beslutades i december. Kostnaderna dessa bidrag förväntas kompensera uppstod under 2016 och 
2017, men på grund av osäkerheterna kring dessa bidrag har kassaprincipen applicerats och tillfaller den period de 
faktiskt utbetalas. Under året har nämnden tilldelats medel för datorer till elever i högstadiet, en så kallad 1:1-
satsning. Leasingperioden var beräknad till hela 2018, men på grund av förseningar började inte datorer leasas förrän 
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i november. Detta resulterade i att medel om cirka 2,2 mkr inte har upparbetats under året. Dessa medel kommer att 
behövas senare på grund av den förskjutna leasingperioden och ett förslag till anslagsöverföring kommer att göras. 
Utbildningsförvaltningen har under året hanterat underskott inom olika verksamheter. Lokalkostnader har för året 
ackumulerat underskott om -7,1 mkr. Kostnaderna är hänförliga till tillfälliga lokaler samt oförutsedda händelser som 
skett under året och varit av akut karaktär. Utköp av hyresavtal på Pite Havsbad om 3,6 mkr ingår även i detta 
underskott. Förvaltningen bedömer att denna situation inte kommer förändras framgent, utan att lokalfrågan är ytterst 
relevant och att finansiering krävs för investeringar samt driftskonsekvenser i framtiden. Inom verksamheten för 
tilläggsbelopp samt extra stödresurs inom för- och grundskola redovisas underskott om -11,6 mkr. Under året har 
omfördelningar om cirka 2,6 mkr gjorts till denna verksamhet från andra verksamhetsområden. För 2018 redovisar 
Grans Naturbruksgymnasium en ekonomi i balans. I resultatet ingår driftbidrag från Region Norrbotten om 7,5 mkr 
samt en minskning av personalkostnader om cirka 4 mkr som skett genom naturliga avgångar. Verksamheten har 
även haft stora kostnader på grund av eftersatt underhåll av inventarier och mekanik. Det genomsnittliga elevantalet 
har ökat med 13 % sedan 2017 och 27 % sedan 2016, vilket överstiger den prognos som gjordes inför övertagandet 
av verksamheten. Detta i kombination med sänkta personalkostnader innebär att inget underskott belastar Piteå 
kommun. Strömbacka gymnasium redovisar överskott om 1,9 mkr för 2018. I resultatet ingår överskott om 3,3 mkr 
för verksamheten för nyanlända samt underskott om -0,9 mkr på grund av ett ökat antal elever som väljer Grans 
Naturbruksgymnasium som gymnasieval. 
Som helhet har verksamheternas volymer haft en liten avvikelse från budget under året. Inom förskoleverksamheten 
har volymerna uppgått till cirka 5 mkr mer än budgeterat, men detta har kompenserats av en lägre volym inom 
grundskoleverksamheten. För förskoleverksamheten har statistiken visat sig återhållsam för barn mellan 1-5 år, vilket 
föranlett den för låga budget för den verksamheten. För grundskoleverksamheten har andelen nyanlända varit 
svårprognostiserad, därav har en försiktighetsprincip applicerats och genererat överskott. 

Personal 

Uppfyllt i hög grad 

Piteå har en stor andel behörig personal, särskilt inom förskolan och grundskolan där andelen personal med 
pedagogisk högskoleexamen är mellan 15 och 20 % större än i genomsnittskommunen. Den genomsnittliga faktiska 
sysselsättningsgraden ökar också, särskilt bland kvinnor, och låg under 2018 på 93,8 %. Jämfört med riket och länet 
har Piteå i stort en god personaltäthet. Piteå som skolkommun har sammantaget en hög måluppfyllelse samtidigt som 
undervisningskostnaden per elev är relativt låg; i grundskolan är den lägre än för 85 % av landets kommuner. Dock 
kvarstår utmaningarna kring kompetensförsörjning både utifrån ökande pensionsavgångar, bristen på 
nyutexaminerade lärare och fler barn och elever i kommunen. Sedan 2013 har antalet förskolebarn ökat med ca 12 % 
(220 barn) och antalet grundskoleelever med ca 7 % (260 elever). Det blir alltså allt viktigare att behålla personalen i 
verksamheten och glädjande nog minskar sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron bland kvinnor är nu 4,9 % och bland män 
2,5 %, vilket innebär att den har minskat något för både män och kvinnor jämfört med föregående år. 
Långtidssjukfrånvaron bland kvinnor har successivt minskat mellan 2015-2018, vilket har dragit ner den totala 
sjukfrånvaron. Skolledare menar att den goda utvecklingen beror på arbete med rehab, trivsel, känslan att alla är 
viktiga och extra bemanning. Kommunens övergripande fokus på hälsa kan också ha spelat roll. Frisknärvaron är 
36,8 %. 
Med anledning av ovanstående bedöms målområdet vara uppfyllt i hög grad. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Piteås goda rykte som skolkommun bidrar till att uppfylla befolkningsmålet. Både Strömbackaskolan och 
naturbruksprogrammet på Grans Naturbruksgymnasium lockar många inflyttande elever som förhoppningsvis sedan 
stannar och bygger sin framtid i Piteå kommun. Inom nämndens verksamheter finns engagerad personal som från 
förskolan till gymnasieskolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att ytterligare förverkliga Piteå kommuns 
mål om en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Nämnden planerar kommunens skolstruktur utifrån 
prognostiserade personalresurser men även utifrån önskemål om geografisk placering, vilket bidrar till att skapa 
attraktiva boendemiljöer. 
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Barn och unga - vår framtid 

Uppfyllt i hög grad 

Den psykiska hälsan har försämrats över tid både i Piteå och i riket, särskilt bland flickor, och den har ett ömsesidigt 
samband med den ökade stressen över skolarbetet. I åk 7 är 36 % av flickorna stressade över skolarbetet, vilket är en 
ökning med 24 procentenheter sedan 2011. Det visar enkätundersökningen Skolbarns hälsa och levnadsvanor i 
Norrbotten 2017/2018. Nyanlända elever på Strömbackaskolans Språkintroduktion är starkt överrepresenterade när 
det gäller problematisk skolfrånvaro, fastän de har stora behov av utbildning för en lyckad integration. De elever som 
mår dåligt mår sämre än förr. Allt fler elever är helnyktra medan ett fåtal allt yngre elever använder cannabis. 
Tryggheten i Piteås grund- och gymnasieskola är god, men flickor känner dock allt oftare rädsla eller oro inför att 
t.ex. gå ute själva, att bli utstött eller utifrån nyhetsrapportering om det ökade våldet. En gemensam nämnare för 
resultaten är ökande skillnader mellan olika grupper av elever. 
Elevhälsans stora projekt Samverka Agera Motivera pågår för att förebygga problem med psykisk ohälsa på en 
generell nivå. Tack vare beviljade statsbidrag har ett förvaltningsövergripande projekt startats för nyanlända barn och 
elevers hälsa och lärande. Mentorerna på Språkintroduktion arbetar hårt för att söka kontakt med frånvarande elever 
och insatser har från och med hösten 2018 implementerats i form av utökat kuratorsstöd och särskilt 
uppföljningsarbete av elevhälsoteamet. En handlingsplan för att förebygga drogmissbruk bland unga har utarbetats 
genom samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Föräldrautbildningar kring både små barn och tonåringar erbjuds 
via elevhälsans verksamhet på Familjens hus. Under året har också Strömbackaskolan utökat tiden för idrott då 
forskning pekar på ett tydligt samband mellan fysik aktivitet och psykiskt välbefinnande. 
Sammanfattningsvis finns det bekymrande resultat, samtidigt som kartläggningen av skolväsendets processer visar 
många goda insatser i samverkan med andra samhällsaktörer och med hemmen. Därför bedöms målområdet vara 
uppfyllt i hög grad. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Uppfyllt i hög grad 

Piteås kunskapsresultat är mycket goda i ett nationellt perspektiv. Gymnasieskolans resultat har förbättrats sedan 
förra året och sammantaget visar gymnasieskolan en mycket positiv utveckling under de senaste fem åren. Den totala 
andelen elever med examen inom tre år är 80 %, att jämföra med genomsnittskommunens 52 %. Andelen som har 
uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år är 55,8 %, jämfört med 
genomsnittskommunens 39,7 %, detta trots att Piteå har en stor andel elever på yrkesprogram. 
Det är främst elever på yrkesprogram som står för en stärkt genomströmning på tre år mot en examen; 2014 var de 
82,3 % och i år 88,4 %. Framgångsfaktorerna bakom resultatet är bland annat synliggörande och stöd för alla elever, 
en välorganiserad elevpraktik och ett gott samarbete med branschen. Strömbackaskolan arbetar med målet att bli en 
av Sveriges bästa skolor för automation då det är en stark utvecklingstrend inom teknik och industri. I linje med det 
regionala och lokala näringslivets tekniska utveckling har skolan projekterat för att olika program ska ha 
gemensamma industrianpassade lokaler med modern utrustning, men lokalfrågan och finansieringen är ännu inte 
färdig. Grans Naturbruksgymnasium har påbörjat arbetet med att skapa ett kompetenscentrum för gröna näringar för 
att stärka landsbygdsutvecklingen. 
I åk 9 fick 90,7 % av eleverna behörighet till gymnasieskolan, vilket är en ökning med 2 procentenheter (10 elever) 
sedan förra året och det är ett gott resultat jämfört med genomsnittskommunens 82,7 %. De senaste åren visar 
förvisso en sluttande trend för gymnasiebehörighet, men den står helt i proportion till den ökade andelen nyanlända 
elever (ca 5 % av alla elever i åk 9). Samma samband finns i genomsnittskommunen (som har ca 9 % nyanlända 
elever i åk 9). Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 har höjts något sedan förra året. I såväl åk 6 som åk 3 har en 
större andel klarat de nationella proven i svenska och matematik jämfört med förra året. 
Under 2018 ökade antalet barn i förskolan med ca 6 % och antalet förskoleavdelningar har under året återigen 
utökats i enlighet med de ökade volymerna. Förskolan har allt mer kommit att fokusera på barnens lärande utifrån de 
senaste årens ändringar i de nationella styrdokumenten. I förskolan fokuseras främst språk och kommunikation men 
också naturvetenskap. På två förskolor bedrivs också aktionsforskning kring sambanden mellan teori och praktik, 
reflektion och kollegialt lärande samt sokratiska samtal (en samtalsform i syfte att utveckla tänkandet) med barnen. 
Likvärdigheten är dock ett förbättringsområde; statistik på både nationell och lokal nivå visar att skillnaderna ökar 
något mellan högpresterande och lågpresterande elever, mellan pojkars och flickors kunskapsresultat och mellan 
olika skolors kunskapsresultat. Därför har barn- och utbildningsnämnden med hjälp av ett statsbidrag för likvärdig 
skola bland annat riktat stöd till två skolenheter, frånvaroteam, nyanlända barn och elever, barn och elever med 
autismspektrumtillstånd och arbetet med kartläggning i förskoleklass. 
Sammantaget leder detta till bedömningen att målområdet är uppfyllt i hög grad. 
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Demokrati och öppenhet 

Uppfyllt i hög grad 

Flickor presterar förvisso bättre än pojkar, men de är också oftare mer stressade över skolarbetet. Samtidigt anser fler 
pojkar än flickor att lärarna är orättvisa, framför allt bland yngre elever. Skolverkets statistik visar också att Piteås 
flickor i årskurs 9 oftare än pojkar får högre slutbetyg i svenska, engelska och matematik än sitt nationella provbetyg 
i samma ämnen. Förskolan och skolan bedriver ett systematiskt värdegrundsarbete och alla förskolechefer är 
medvetna om vikten av att arbeta förebyggande för en hälsofrämjande lärandemiljö. Personalen kompetensutvecklas 
till exempel när det gäller ett lågaffektivt bemötande, ett normkreativt förhållningssätt och för att motverka rasism 
och främlingsfientlighet. Allt fler barn och elever har utländsk bakgrund och det har lett till att förskolan och skolan 
behöver förbättra sin förmåga att möta behoven bland nyanlända elever. Projektet för nyanlända barns och elevers 
lärande syftar till att främja integrationen. Det har under läsåret 17/18 inkommit totalt sju synpunkter. De handlar om 
kostnaden för privat hyra av en anläggning, användningen av glitter (mikroplaster) i förskolan, en anställds 
bemötande, utbildningens avsaknad av en kurs i självförsvar för tjejer, en webbsida, schemaläggning och en 
förskolas städning med anledning av magsjukesmitta. Alla synpunkter har besvarats och ingen ny insats har påbörjats 
med anledning av dem. 
Utifrån arbetet som pågår är bedömningen att målområdet är uppfyllt i hög grad. 

Livsmiljö 

Uppfyllt i hög grad 

Såväl hållbarhetsarbetet, de nya förskoleavdelningarna, elevbyggena, tillgängligheten för personer med 
funktionsvariation och kulturutbudet bidrar till att skapa en bättre livsmiljö i Piteå kommun. Förvaltningens egen 
målsättning är att samtliga enheter ska inneha utmärkelsen Skola för hållbar utveckling år 2020. Målet nåddes 2016 
och Piteå tillhör i nuläget en liten skara kommuner där samtliga enheter innehar utmärkelsen. Åtgärder för 
förskolornas och skolornas utemiljö har påbörjats i syfte att anpassa verksamheten till ett förändrat klimat. 
Sammantaget leder detta till bedömningen att målområdet är uppfyllt i hög grad. 

God ekonomisk hushållning 

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning utifrån 
förutsättningarna. Förvaltningen bedriver en verksamhet med erkänt god kvalitet där utmaningen under året har legat 
i att behålla denna goda kvalitet med mindre resurser. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig. 

Framtiden 

Att erbjuda bra förskolor och skolor som ger barn och elever möjligheter att utvecklas, lära och bygga sin framtid är 
en viktig förutsättning för kommunens tillväxt. Utbildningsverksamheterna i Piteå kommun uppvisar goda resultat, 
dels för att förutsättningarna generellt sett är goda, men framför allt för att det görs ett gott arbete ute på förskolor 
och skolor. 
Det ökande antalet barn och elever i kommunens verksamheter är givetvis glädjande men medför även utmaningar 
både när det gäller att säkerställa goda lärmiljöer och kompetensförsörjning. Piteås skolväsende arbetar aktivt med 
lokalförsörjning då flertalet förskolor och skolor brottas med arbetsmiljöproblem och trängsel. Framtida 
pensionsavgångar kombinerat med låg tillgång på nyutbildad personal fordrar nytänkande när det gäller organisation 
och rekrytering. Det är även centralt att minska personalens sjukfrånvaro genom att dels fortsätta förebygga och sätta 
in tidiga insatser vid tecken på ohälsa, dels motverka en ohälsosam arbetsbelastning. 
Fler elever på grundskola och gymnasium visar tecken på psykisk ohälsa. Elever med hög frånvaro är ett problem 
som blivit vanligare även i yngre år. Hög frånvaro är en stor riskfaktor både när det gäller skolresultat och framtida 
utanförskap. Fokus kommer därför att läggas på att arbeta med dessa frågor. Genom statsbidrag kommer flertalet 
särskilda satsningar att göras för att skapa en mer likvärdig skola som bättre kan möta barn och elever med 
svårigheter att nå sina mål, inte minst gäller detta kommunens nyanlända barn och elever. 
Några av de nationella förändringar som kommer att påverka nämndens verksamhet framöver är bland annat den 
nationella digitaliseringsstrategin som lett till stora förändringar i läroplaner och kursplaner. En reviderad läroplan 
för förskolan samt en förändrad, och stadieindelad, timplan i grundskolan med utökad tid för matematik och idrott 
kräver också organisatoriska förändringar. Det nationella kravet på en obligatorisk lovskola behöver också 
tillvaratas. 
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Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Utarbeta handlingsplan för förebyggande 

arbete kopplat till missbruk bland unga. 

Identifiera evidensbaserad metod för 

drogförebyggande arbete som kan 

användas generellt i våra verksamheter. 

(samarbete BUN/SN) 

Klar 
Åtgärd från ÅR 2015 Rapporteras 

ÅR 2017 

Rapporteras 

Delår 2018 

Handlingsplanen färdigställdes under 

december 2018. Presenteras för 

kommunstyrelsen våren 2019. 

Utreda möjligheten till dansutbildning i 

egen regi 
Klar 

Åtgärd från ÅR 2017 Rapporteras 

ÅR 2018 

Under hösten 2017 utreddes 

möjligheterna för Piteås framtida 

dansutbildning. Slutsatserna blev att det 

är fullt möjligt att bedriva dansutbildning 

i kommunal regi. Eftersom det är 

beslutat om en successiv nedläggning av 

Svenska Balettskolan kan en profilering 

tidigast starta hösten 2020. Det är dock 

svårt att uppnå en egen dansinriktning 

med samma spets som Svenska 

Balettskolan och det är viktigt att 

tydliggöra dansinriktningens ambition 

och syfte. En framtida dansinriktning 

bör ges en bred bas med möjlighet för 

fler elever att, inom ramen för skolans 

verksamhet, erhålla en dansutbildning. 

Dans- och Musikskolan bör bli ansvarig 

för att genomföra dansprofileringen. 

Det leder till samordningsvinster och 

skapar en samlad kompetens inom olika 

kulturyttringar så som dans, musik och 

drama. En möjlighet till samarbete med 

andra verksamheter som bedriver dans, 

bl a Strömbackaskolan och 

Musikhögskolan, bör utredas vidare. 

Kostnaden för att bedriva 

dansprofilering i egen regi beräknas ligga 

på ca 1 500 tkr per år vilket motsvarar 

kostnaden för två heltidsanställda 

danslärare, administration och utökad 

driftsbudget. 

Redovisa konsekvenser och ge förslag 

på nödvändiga åtgärder med anledning 

av det nationella uppdraget kring 

skolans digitalisering 

Pågår 
Uppdrag från 

Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 

ÅR 2019 

Alla skolledare har genomfört 

kompetensutveckling via Skolverket. 

CMiT har påbörjat utbildning av 

handledare på skolorna i syfte att 

genomföra Skolverkets utbildning. Ett 

hundratal pedagoger har genomfört en 

intern fortbildning. 

Identifiera och redovisa verksamheter Uppdrag från Rapporteras Från höstterminen 2018 erbjuds Lokal 

(processer) som kan drivas i samarbete 
Klar 

Riktlinjer 2019-2021 ÅR 2019 idrottsutbildning för idrotterna fotboll 

med civilsamhället eller med former och ishockey vid Strömbackaskolan, där 

som stärker medarbetarnas delaktighet idrottslärare samverkar med ledare från 

lokala föreningar. Familjens hus har idag 

ett brett samarbete med flera civila 

aktörer, exempelvis Lions, Röda korset, 

Majblommekommittén, Lilla hjärtat och 

Svenska kyrkan. Varje år ordnar 

Familjens hus och Svenska kyrkan ett 

subventionerat läger för ensamstående 

föräldrar och barn. 
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Fastighets- och servicenämnden 

Nämndens uppdrag 

Fastighets- och servicenämnden (FSN) ansvarar för förvaltning av fastigheter, uthyrning av lokaler och lägenheter 
som tillhör kommunen, den samlade städ-, vaktmästeri- och måltidsverksamheten samt tillhandahållande av 
kontorsmaterial till kommunens verksamheter.  

Periodens händelser 

 Snön har orsakat omfattande snöröjning samt skador som uppstått i samband med detta 
 Antal fastigheter med akut dålig inomhusmiljö ökar 
 Upphandlingar av livsmedel och mejerivaror är avslutad 
 Ansvaret för produktion av kyld mat till ordinärt boende i Piteå har övergått till kost- och servicenämnden 
 Ökad samverkan har under året skett med andra kommuner som t.ex. med Luleå kommun och produktion av 

mat samt med Älvsbyns kommun gällande utbildning av städpersonal 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

2018 2017 

Intäkter 360 035 349 587 

Kostnader -376 942 -359 044 

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -16 907 -9 457 

Anslag (skattemedel) 94 832 84 578 

Internränta -24 346 -23 720 

Avskrivning -50 542 -48 426 

Årets utfall 3 037 2 975 

Investeringar 101 511 70 874 

Budgetavräkning (tkr) 

Nettokostnader Budget Avvikelse 

Nämnd 737 746 9 

Förvaltningsledning 8 535 8 456 -79 

Fastigheter 7 993 6 206 -1 787 

Städ -2 099 -1 126 973 

Måltidsservice 76 629 80 550 3 921 

Summa 91 795 94 832 3 037 
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Strategiska områden Nämndsmål 2018 2017 

Livsmiljö Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och 

välsmakande 

(Riktat nämndsmål) 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

Analys 

Ekonomi 

Helt uppfyllt 

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott om 3,0 mkr. Avdelningarna visar överskott förutom avdelning 
Fastigheter. Fastigheters underskott beror främst på extraordinära kostnader för snöröjning med anledning av den 
stränga vintern samt underhållsprojekt som övergått till reinvesteringsprojekt, främst reinvesteringar vid Norrgården. 
Förvaltningen har överfört 3,1 mkr från drift till reinvestering samt begär 2 mkr i anslagsöverföring till 2019 
avseende underhållsprojekt vid Grans Naturbruksgymnasium. 
Kostnader och åtgärder för skador blev under året inte så omfattande som befarades, delar kommer dock att belasta 
2019. Underhålls- och reinvesteringsbehovet är fortsatt stort, byggnadsdelar i fastighetsbeståndet har till stor del nått 
sin tekniska livslängd vilket resulterar i akuta inomhusmiljöproblem som i sin tur ger upphov till arbetsmiljöproblem. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Personal 

Uppfyllt i hög grad 

Inom nämnden är könsfördelningen ojämn mellan avdelningarna. Fastigheter har största delen manliga medarbetare 
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medan Staben, Måltidsservice och Städenheten har övervägande kvinnliga medarbetare vilket även gäller på 
chefsnivå. Måltidsservice är den avdelning som idag inte har möjlighet att erbjuda heltidstjänster till alla 
medarbetare. Städenheten och Måltidsservice deltar i det kommunövergripande projektet Heltidsresan för att öka 
andelen heltidstjänster och därmed öka förutsättningarna för en bättre ekonomi för kvinnor. Andelen kvinnor med 
heltidstjänster har minskat något i jämförelse med föregående år. Antalet timmar utförda av timanställda har totalt 
minskat med motsvarande 2,5 årsarbetare där kvinnor utgör 1,8 årsarbetare. Sjukfrånvaron för kvinnor är oförändrad 
från föregående år medan den för männen har ökat. Dock ses ingen koppling till arbetsrelaterade sjukdomar. Därmed 
har sjukfrånvaron ökat för förvaltningen totalt men ligger fortfarande under kommunens mål. Detta speglar även 
utfallet för frisktalet. Från föregående år har löneskillnaden mellan kvinnor och män ökat något och löneskillnaderna 
är fortfarande större än för kommunen som helhet. 
Målbedömningen är oförändrad. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Nämnden ger service till övriga förvaltningar och har därför indirekt påverkan på befolkningsökningen i kommunen. 
Arbetet med att utbilda i mänskliga rättigheter och mångfald fortsätter och är en naturlig del av medarbetarnas 
vardag. Tillsammans med de kommunala fastighetsbolagen PiteBo och Piteå Näringsfastigheter pågår en utredning 
om renodling av fastighetsbestånden. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Helt uppfyllt 

Nämnden bidrar till ökad befolkning genom att främst ge service till övriga förvaltningar. Medarbetarna arbetar för 
att vara goda ambassadörer och marknadsför Piteå som en bra kommun att arbeta och bo i vilket bidrar till känslan 
"det är hit man kommer när man kommer hem". 
Målbedömningen är oförändrad. 

Demokrati och öppenhet 

Uppfyllt i hög grad 

Nämnden har en mångfald där medarbetare med bland annat olika kulturer, språk, etniciteter, religioner och livsöden 
arbetar tillsammans. Via praktikplatser öppnas möjligheter för personer att bli en del i ett sammanhang och att i 
vardagen få träna på det svenska språket. En återstående utmaning är att bredda mångfalden på tjänstepersonssidan. 
Den mat som produceras och sammansättning av menyer anpassas utifrån närsamhällets behov och temaveckor 
planeras i samverkan med utbildningsförvaltningen. I nämndens uppdrag ingår ett gott värdskap med ett jämlikt 
bemötande. Jämställdhetskartläggningen som städenheten genomfört visade en samsyn för både män och kvinnor på 
städningens utförande och föranledde ingen åtgärd. Leveranser av tjänsterna som nämnden utför ska ske på ett 
jämlikt sätt oaktat kön. Under året har fem synpunkter inkommit till fastighets- och servicenämnden. Synpunkterna 
har handlat om fastigheter, måltider, parkering och en synpunkt berörde inte förvaltningens ansvarsområde. I ett 
ärende har avsändaren fått svar, en synpunkt har vidaresänts till annan förvaltning, två avsändare har varit anonyma 
och en synpunkt är under handläggning. 
Målbedömningen är oförändrad. 

Livsmiljö 

Uppfyllt i hög grad 

Nämnden arbetar aktivt med hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Detta görs bland annat 
genom miljöhänsyn avseende planering av menyer, val av städ- och byggmaterial, utbilda medarbetare i mångfald, 
mänskliga rättigheter och skapa tillit genom att leverera och utveckla de tjänster som efterfrågas. Styrning och 
ledning sker för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Hållbarhet är alltid en viktig faktor i verksamheten. Vid 
inspektion av inomhusmiljöer i skolor och förskolor har det visat på brister när det gäller städningens omfattning. 
Där anmärkningarna förekommer handlar det om städytor som inte ingår i städenhetens uppdrag eller att städningen 
behöver utföras vid fler tillfällen än vad som är beställt och inte ingår i basavtalet. Investeringar i fastigheter, 
framförallt i skolmiljö, har genomförts samtidigt som akuta underhållsinsatser krävs i andra miljöer. Trots 
investeringarna växer fortfarande behovet av underhåll och reinvesteringar, insatser skjuts på framtiden och 
fastigheternas skick försämras. Den ekonomiska hållbarheten påverkas negativt. Ett arbete pågår för att göra 
nämndens information tillgänglig för fler via "Lättläst". Trygghets- och tillgänglighetsvandringar genomförs i 
kommunen, nämnden deltar då vandringen rör dess ansvarsområde samt vidtar åtgärder vid behov. Ansvaret för 
produktionen av kyld mat till ordinärt boende i Piteå övergick till nybildade Kost- och servicenämnden i mars 2018. 
Nämnden har under året hanterat Piteå kommuns kostnader och intäkter för denna produktion. 

58 



 
 

 

 

 

 

 
  

  

 
 

  
  

   
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 

 

     

 

 

 

  
 

  

 

Målbedömningen är oförändrad. 

God ekonomisk hushållning 

Nämnden bedömer att verksamheten genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och 
måluppfyllelse uppnås i hög grad. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig. 

Framtiden 

Fastighets- och servicenämnden ger service till kommunens kärnverksamheter, vilka likt nämnden påverkas av 
omvärldens händelser. Volymförändringar inom förskola/skola och omsorg påverkar behov av lokaler, mat och 
städinsatser. Det rör sig i vissa fall om tillfälliga lösningar under en relativt kort period, vilket påverkar nämndens 
ekonomi negativt och innebär även svårigheter att anpassa bemanningen. Framtida volymökningar innebär att 
menyer och livsmedelsval kan behöva förändras. 
Att bibehålla och arbeta för ytterligare förbättrat hälsoläge för medarbetare är väsentligt, liksom att skapa 
heltidstjänster inom måltidsservice. Personalförsörjning är ett område som till viss del redan är en utmaning som 
bedöms öka framöver. Färre personer med efterfrågad kompetens är tillgängliga på arbetsmarknaden och det är 
viktigt att behålla befintliga medarbetare med rätt kompetens. Positivt är om medarbetare väljer att jobba kvar efter 
uppnådd pensionsålder och flexibilitet i arbetstid kan vara en bidragande faktor. Ett led i att skapa intresse för 
nämndens verksamhetsområden är att fortsätta ta emot praktikanter och marknadsföra verksamheten vid 
arbetsmarknadsdagar och mässor. 
För att stärka den ekonomiska hållbarheten krävs satsningar på planerat fastighetsunderhåll och reinvesteringar. 
Underhåll av kommunens fastigheter är akut då skicket försämras och underhållsskulden ökar. Den hittillsvarande 
utvecklingen är negativ och påverkar hälsan, arbetsmiljön och kommunens ekonomi. Det är bättre ekonomisk 
hushållning att löpande underhålla och reinvestera i fastigheter än att tvingas nyinvestera på grund av eftersatt 
underhåll och reinvestering. 
Utifrån en revisionsrapport, utförd av KPMG januari 2017, pågår ett projekt vars syfte är att samla fastigheter och 
lokaler av samma karaktär hos kommunen respektive de kommunala bolagen för att helheten ska bli tydligare. Flera 
stora projekt ska genomföras och därefter förvaltas, bland annat Strömnäsbackens förskola, Strömbackaskolans kök, 
Christinaprojektet samt färdigställande av Bergets vård- och omsorgsboende. 
Även fortsättningsvis kommer det att vara fokus på områdena mänskliga rättigheter samt verksamhetsutveckling med 
stöd av digitalisering. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Identifiera och redovisa verksamheter 

(processer) som kan drivas i samarbete 

med civilsamhället eller med former 

som stärker medarbetarnas delaktighet 

Klar 
Uppdrag från 

Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 

ÅR 2019 

Klarmarkerad i delårsrapport 2018. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndens uppdrag 

Nämndens uppdrag är att erbjuda anläggningar, miljöer och ekonomiska förutsättningar för kultur och 
fritidsverksamheter, så att alla medborgare kan välja vilka upplevelser, aktiviteter eller evenemang som de vill ta del 
av eller delta i. 

Periodens händelser 

 Ny bidragsnorm och taxor för föreningar 
 Fotbollshallen klar 
 Tillgänglighetsanpassade sparkar på isbanan 
 Bokbussen invigd 
 Bokprat på teckenspråk för hörselklasser 
 Årets skulptur i konstparken Tor och Midgårdsormen 
 Årets Lysande nyhet, "Pollen" i Öjeparken 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

2018 2017 

Intäkter 35 123 32 197 

Kostnader -139 591 -136 817 

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -104 468 -104 620 

Anslag (skattemedel) 127 862 128 738 

Internränta -3 156 -2 913 

Avskrivning -19 430 -17 758 

Årets utfall 808 3 447 

Investeringar 18 697 26 534 

Budgetavräkning (tkr) 

Nettokostnader Budget Avvikelse 

Kultur- och fritidsnämnden 645 671 26 

Gemensam administration 6 284 6 793 509 

Parkverksamhet 16 327 16 728 401 

Fritidsanläggningar 48 934 48 179 -755 

Kulturverksamhet 27 461 27 431 -30 

Fritidsverksamhet 26 023 26 680 657 

Dans i Nord 1 380 1 380 0 

Summa 127 054 127 862 808 
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 

Barn och unga - vår framtid Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 

eller droger 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 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. 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Strategiska områden Nämndsmål 2018 2017 

Barn och unga - vår framtid Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 

(Riktat nämndsmål) 

Livsmiljö Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och 

besökare. 

(Riktat nämndsmål) 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

Foto: Helene Markström 

Analys 

Ekonomi 

Helt uppfyllt 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 0,8 mkr, inklusive underskott av kapitalkostnad med 0,8 mkr. 
Underskott av kapitalkostnad hänförs främst till försenade investeringsprojekt. 
Årets överskott hänförs bl.a. till lägre personalkostnader pga. utdragna rekryteringsprocesser. Andra avvikelser som 
påverkat resultatet positivt är ökade intäkter hos simhallarna, framför allt från gym- och instruktörsverksamheterna. 
Parkverksamheten har ökade intäkter som till stor del beror på ökat antal snöröjningsuppdrag. Överskott från 
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fritidsverksamheten kommer dels från ungverksamheterna och dels från föreningsstödet. Fortsättningsvis färre 
ansökningar inkommer från föreningar som erhåller mer stöd för utbildningar från annat håll. Även antal 
lönebidragsanställda har minskat vilket innebär färre bidragsansökningar. 
Avvikelser som påverkat resultatet negativt är höga kostnader för snöröjning samt oförutsedda reparationskostnader 
på LF Arena och Lindbäcksstadion. En brand i Norrfjärdens sporthall innebar omfattande skador, vilket medförde en 
kostnad för självrisk med 0,4 mkr. 
Ingen förändrad målbedömning då nämnden visar god ekonomisk hushållning. 

Personal 

Helt uppfyllt 

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro och hög frisknärvaro. Det är dock kvinnorna som står för större delen av 
sjukfrånvaron. De långtidssjukskrivningar som finns bedöms inte vara arbetsrelaterade. Lika stor andel kvinnor och 
män har en heltidsanställning. Timanställningarna finns främst inom simhallar och Dans i nord och det är männen 
som står för flest timmar. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat mot alla. 
Om Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även arenor och anläggningar för kultur, rekreation och 
idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt, framförallt sporthallarna. När Piteå växer 
och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt 
att beakta detta och ställa krav på att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med 
planteringar, träd eller aktivitetsytor. 

Barn och unga - vår framtid 

Uppfyllt i hög grad 

Lekparker i Jävre, Annelund och Blåsmark är renoverade och invigda. Dessutom är uttjänt lekutrustning utbytt på 
ytterligare åtta lekområden. Lovaktiviteter som erbjudits både yngre och äldre barn har varit välbesökta. Under 
sommaren har Balkongprojektet där unga gör aktiviteter för unga ökat med 25 % jämfört med föregående år. 
Aktiviteterna är viktiga och lockar många pojkar och flickor. På Kaleido har en ny föreningsverksamhet "Piteå 
Makerspace" som vänder sig till teknikintresserade barn och unga startat. Det finns ett stort utbud av aktiviteter för 
barn och unga mycket tack vare de statliga medlen för lovaktiviteter. Trots stort utbud av aktiviteter efterfrågas 
ställen att mötas och umgås på. Tendenser tyder på att fler unga ses ute i centrum på kvällar. Pitemodellen är ett 
samverkansprojekt där kommunen tillsammans med fotbollsföreningarna utvecklar arbetssätt i syfte att få fler att 
börja spela fotboll och fortsätta längre. Modellen ska på sikt överföras till andra idrotter. Utifrån verksamheternas 
bredd och den stora målgruppen anses måluppfyllelsen vara hög. Inga ordinarie "Påsepengar- projekt" (PÅPP) har 
genomförts under året. Det förefaller vara svårt att få unga att arrangera för unga utifrån ursprungskonceptet. Här 
behövs en förändring för att passa de ungas behov idag. Alla arrangemang för unga är alkohol- och drogfria. 
Tillsammans med SISU samordnar förvaltningen arbetet kring certifierad anläggning inom projektet "100% ren 
hårdträning". Inom Framtid Pite drivs arbete med "Säker och trygg förening" som är en kvalitetsmärkning för 
föreningslivet för att höja status, kompetens och säkerhet. Enkätundersökningen "Personligt" visar att andelen 
föreningsaktiva unga har sjunkit rejält. Detta måste fortsätta följas och analyseras. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Uppfyllt i hög grad 

Satsningar på kultur- och fritidsaktiviteter bidrar i hög grad till måluppfyllelsen 43 000 invånare. Kaleido, 
Lindbäcksstadion, ny ispist på LF arena och ny badvattenrening i Öjeby simhall är exempel på investeringar i 
anläggningar som bidrar. Utvecklingen av parker och lekparker bidrar till att skapa ett attraktivt Piteå. Ett aktivt 
föreningsliv skapar en positiv bild av Piteå och ökar demokratin. De flesta idrottsanläggningarna är föreningsdrivna 
vilket förutsätter ett starkt engagemang och både ekonomiska och personella resurser. Många föreningar saknar idag 
resurser att driva egna anläggningar, vilket får negativa konsekvenser för utbudet. Fotbollshallen på Norrstrand har 
varit omskriven och kritiserad i media, men det som inte framkommit är att den ur verksamhetssynpunkt fungerar 
mycket bra och att nyttjandegraden för bredd- och elitfotboll är hög. Den digitala utvecklingen ställer krav på 
kunskap bland medborgarna. Här är biblioteken en nyckelaktör och deras arbete med digital delaktighet har 
utvecklats under 2018. Biblioteken deltar i kampanjveckor där de arrangerar föreläsningar kring digital delaktighet 
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samt medie- och informationskunnighet. De anordnar Digicafé på alla våra bibliotek dit besökare kan vända sig med 
sina frågor kring digitala tjänster och ta med sig sin teknik för att få hjälp med handhavandet. 

Demokrati och öppenhet 

Uppfyllt i hög grad 

Kommunens första fristadsmusiker anlände i slutet av januari och har etablerat sig både som musiker och pitebo. 
Utlåningen på biblioteken har minskat under året. En förklaring kan vara den vakanta tjänsten som barnbibliotekarie. 
En annan förklaring kan vara introduktionen av Biblio-appen som var en stor succé. Med hjälp av den applikationen 
är det lättare att ta del av bibliotekets utbud av e-medier för att kunna lyssna på böcker i telefoner och plattor. 
Besökssiffrorna är dock höga mycket tack vare förtidsröstningen inför valet men även olika aktiviteter och 
arrangemang som lockar många besökare. Den nya bokbussen invigdes i februari och trafikerar nu Piteås landsbygd 
och skolor med stopp på 66 hållplatser i kommunen. Stadsbiblioteket har under hösten haft invigning av "Ny i 
Sverige hylla". På hyllan samlas facklitteratur, skönlitteratur och samhällsinformation för personer som är nyanlända 
i Sverige. Det upplevs fortfarande som svårt att integrera nyanlända i ordinarie verksamheter. Det behövs riktade 
insatser för målgruppen. 
Det har inkommit nio synpunkter och samtliga är besvarade. De flesta är kopplade till driftsfrågor och redan 
åtgärdade. 

Livsmiljö 

Uppfyllt i hög grad 

Förutsättningarna för vinteraktiviteter har varit goda vilket bland annat märkts på antal besökare till isbanan. 
Vintersäsongen sträckte sig långt in i april och innebar att vinter- och barmarkssäsongen gick ihop. LF arena hade is, 
skidspåren drogs och Lindbäcksstadion var i full aktivitet samtidigt som fotbollsplanerna skulle igång. Den sena 
våren övergick sedan rekordsnabbt till sommar vilket innebar ett ökat tryck på sommarverksamheterna. 
Klimatförändringarna med extremväder kräver ökade resurser om anläggningar ska kunna hållas i bra skick. Stora 
snömängder kräver skottning av tak och mer spårdragning av isbana och skidspår. Lite snö kräver 
konstsnöproduktion. På sommaren är det främst hårda vindar som ställer till det med träd som faller och bryggor i 
skärgården som sliter sig. Den fina sommaren innebar dock att rekordmånga hittade ut i skärgården. Turbåten fick 
köra extraturer och skärgårdstugorna hade många bokningar. Parkavdelningen jobbar för att det offentliga rummet 
ska kännas attraktivt, tryggt och trivsamt under hela året. Under året färdigställdes renoveringen av Belonaparken 
och Bergets park. Arbetet med renovering av Källboparken är inledd. Den sista parken som omfattas av parkplanen. 
De nya vår- och höstdekorationerna med stora tulpaner och löv på Byxtorget var mycket uppskattade. Julgranen 
fyllde 100 år och var extra utsmyckad detta år. Granen fick en stor spridning och publicitet då den fotograferades 
flitigt och spreds via social medier. Den vann även Sveriges radios omröstning till "Sveriges vackraste gran". En stor 
nyhet gällande tillgänglighet till kommunens sporthallar infördes i slutet av året. Det finns nu möjlighet att boka 
lokal via webben, få en låskod för att komma in och sedan få fakturan hemskickad. 

God ekonomisk hushållning 

Den sammantagna bedömningen är att kultur- och fritidsnämndens verksamheter genomförts med god ekonomisk 
hushållning. Måluppfyllelsen nås i hög grad, budget är i balans och förvaltningen driver många olika 
utvecklingsarbeten. Den interna styrningen och kontrollen bedöms vara tillräcklig. 

Framtiden 

Kultur-, park- och fritidsfrågorna är strategiskt värdefulla för kommunens attraktivitet och tillväxt. Ökad 
kommersialisering och individualisering är starka trender som tros få stor påverkan på framtidens föreningsliv. 
Mötesplatser och kreativa miljöer är andra viktiga frågor som behöver utvecklas. Forskning visar att tillgänglighet till 
ett brett kulturutbud har stor betydelse för tillväxt. Det ökade antalet nyanlända till Piteå påverkar redan nu 
förvaltningens verksamheter. Biblioteken och simhallarna är naturliga platser att besöka och här arbetar biblioteken 
med ökad digital delaktighet och simhallarna för ökad folkhälsa. Med ökad befolkning ökar även behovet av nya 
idrotts- och fritidsanläggningar, vilket behöver tas med i beräkningar inför framtiden. När Piteå växer och 
bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. 
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Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Ta fram en åtgärdsplan i syfte att utöka Åtgärd från ÅR 2017 Rapporteras Kartläggning som avser den 

barn och ungas möjligheter till kultur-
Klar 

ÅR 2018 organiserade verksamhet som 

och fritidsutbud i landsbygd föreningarna bedriver och redovisar är 

genomförd. Det finns ett stor utbud av 

verksamheter som barn och unga har 

möjlighet att delta i på landsbygden. Viss 

verksamhet finns i deras närmiljö men 

direkt avgörande är vilka föreningar 

som finns på orten och intresset bland 

de unga. Samarbete över 

föreningsgränser är en viktig 

överlevnadsfråga för många 

verksamheter. Kultur, park och fritids 

samordnar projektet Pitemodellen där 

Piteås fotbollsföreningar genom 

samverkan utvecklar arbetssätt. 

Projektet har varit lyckat och kommer 

att omarbetas för att passa även till 

andra idrotter. 

Översyn fritidsanläggningar 
Klar 

Uppdrag i VEP 2018-

2020 

ÅR Klarmarkerad i delårsrapport 2018. 

Arenor som kan vara lämpliga att 

samnyttja är: övertryckshall för fotboll, 

fullstor 11-manna hall. Lindbäcksstadion 

för längd, ev alpint, extremsport, 

skidskytte skidorientering mm 

Internationell status på längdarenan. LF 

arena godkänd arena enl 

fotbollsförbundets arenakrav. Ishall 

godkänd för allsvenskan. Friidrottshallen 

med med 200 m löparbanor, godkänd 

för större nationella arrangemang. Piteå 

ice arena utomhusarena för 

långfärdsskridsko. Norrmalmia 

evenemangsarena/sporthall främst för 

innebandy och handboll. Rosvik ishall 

och sporthall som kan samnyttjas med 

byarna som ansluter mot Luleå. 

Nolia ishall 
Klar 

Uppdrag i VEP 2018-

2020 

ÅR Skisser och ett första förslag inkl budget 

finns framtaget och presenterat i VEP 

2019. Fortsatt utredning inför VEP 

2020. 

Alternativa driftsformer 
Klar 

Uppdrag i VEP 2018-

2020 

ÅR Klarmarkerad i delårsrapport 2018. 

Kultur, park och fritidsverksamheter 

bedrivs till stor del i samverkan med 

föreningslivet. De flesta 

idrottsanläggningarna är föreningsdrivna. 

Förvaltningen arbetar även i nära 

samverkan med Föreningsservice. 

Utarbeta en utvecklingsplan för 

Badhusparken avseende 

användningsområden, driftsformer och 

investeringsbehov. 

Klar 
Åtgärd från DELÅR 

2017 

Rapporteras 

Delår 2018 

Klarmarkerad i delårsrapport 2018. 

Dialog med föreningar och andra 

intressenter kring utveckling av 

Badhusparken har genomförts. Utifrån 

synpunkterna presenteras en 

utvecklingsplan med uppskattade 

kostnader. Redovisas i VEP 2019-2021. 

Identifiera och redovisa verksamheter Uppdrag från Rapporteras Klarmarkerad i delårsrapport 2018. 

(processer) som kan drivas i samarbete 
Klar 

Riktlinjer 2019-2021 ÅR 2019 Föreningsdrivna anläggningar ex 

med civilsamhället eller med former fotbollsplaner och motionsspår på 

som stärker medarbetarnas delaktighet landsbygden. Vandringsleder och 

fiskesjöar drivs i samarbete med olika 

föreningar. Drift av Lindbäcksstadion 

längdanläggning sköts av Piteå skidallians 

som består av tio föreningar. Samverkan 

sker med den ideella föreningen 

Föreningsservice. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämndens uppdrag 

Nämnden ansvarar för att kommunala och nationella mål förverkligas inom kompetensförsörjning, vuxenutbildning, 
arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagning, trafikfrågor, plan- och byggfrågor, natur- och kulturmiljövård, mark-
och skogsförvaltning, samhällsplanering och landsbygdsutveckling. 

Periodens händelser 

 YH-myndigheten har beviljat Piteå två yrkeshögskoleutbildningar 
 Bostadsförsörjningsplan med målet 1 200 nya bostäder fram till 2021 har antagits 
 Arbete med fördjupade översiktsplaner för landsbygdcentra pågår 
 Fortsatt omställning av flyktingmottagningen har skett under året 
 Snörekord under årets inledning belastade vinterväghållningen starkt 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

2018 2017 

Intäkter 182 294 180 199 

Kostnader -318 651 -328 016 

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -136 357 -147 817 

Anslag (skattemedel) 168 678 172 609 

Internränta -7 612 -7 287 

Avskrivning -16 938 -16 774 

Årets utfall 7 771 731 

Investeringar 72 838 5 443 

Budgetavräkning (tkr) 

Nettokostnader Budget Avvikelse 

Nämnd 1 194 1 296 102 

Förvaltningsledning 8 867 8 498 -369 

Samhällsplanering 11 855 10 512 -1 343 

Kompetensförsörjning 38 061 49 048 10 987 

Fysisk planering 28 729 29 481 752 

Teknik och gator 72 201 69 843 -2 358 

Flyktingsamordning 0 0 0 

Summa 160 907 168 678 7 771 
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 

Barn och unga - vår framtid Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 

eller droger 

Utbildning, arbete och näringsliv 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 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 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 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

Analys 

Ekonomi 

Helt uppfyllt 

Årets utfall uppgick till 7,8 mkr, vilket främst förklaras av ovanligt höga EU- och statsbidrag för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning. Möjligheten att avropa sammanhållna yrkesutbildningar har försvårats under året på grund av att 
avtal med flertalet av utbildningsleverantörerna löpte ut vid årsskiftet. Färre har studerat på upphandlade utbildningar 
under året jämfört med 2017 vilket medfört att kostnaderna inte upparbetats till fullo. Semesterlöneskuldens 
minskning påverkar också resultatet positivt. 
Årets resultat har kunnat lämnats trots höga kostnader inom vissa verksamheter. Den största avvikelsen finns inom 
snöröjningen, som förklaras av ovanligt stora mängder nederbörd i början av året. Det har även varit höga kostnader 
för samhällsbyggande i form av övergripande planeringsarbete. Andra verksamheter med större kostnadsavvikelser 
är kollektivtrafiken, där bland annat oljepriset stigit under året samt parkeringsverksamheten, där det har skett en 
omfördelning inom kommunen av kostnader för parkeringsgaraget Stadsberget. Under året har arbetet för långsiktig 
utveckling av arbetssätt och effektivisering stärkts, vilket genererat merkostnader. 
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Nämnden var externt finansierad till 53 %. 
Ingen ändrad bedömning av måluppfyllelsen. 

Personal 

Uppfyllt i hög grad 

Sjukfrånvaron minskade jämfört med 2017 och låg under nivån för kommunen som helhet. Sjukfrånvaron var fortsatt 
högre bland kvinnor än bland män. Andelen som arbetade heltid ökade något och var jämn mellan män och kvinnor. 
Antalet timmar utförda av timanställda minskade med 48 %. Minskningen förklaras främst genom neddragningen av 
verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. Kvinnors löner uppgick till 103 % av männens löner, vilket var 
något högre jämfört med fjolåret. Fortsatt hög arbetsbelastning inom delar av nämndens verksamheter tillsammans 
med ett tilltagande effektiviseringstryck gör att ett fortsatt aktivt arbetsmiljöarbete behöver prioriteras. Inom delar av 
verksamheten märks svårigheter att rekrytera kvalificerad personal. 
Ingen ändrad bedömning av måluppfyllelsen. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Nämndens verksamheter har under året bidragit till de prioriterade målen främst genom samhällsplanering och 
genomförande av större samhällsbyggnadsprojekt som inriktats på att ge förutsättningar för fler bostäder och 
verksamhetsytor. Under året har stärkt fokus lagts på förutsättningarna för näringsliv och företagande, där bland 
annat tillgången till kompetent arbetskraft satts i förgrunden. För att öka verksamhetens måluppfyllelse har ett större 
projekt påbörjats för långsiktig utveckling och effektivisering. 

Barn och unga - vår framtid 

Uppfyllt i hög grad 

Arbetet för barn och unga har bedrivits utan betydande avvikelser inom nämndens verksamhet. Det finns dock 
fortsatt en oro för ökad droganvändning och psykisk ohälsa i gruppen. I folkhälsoarbetet är bland annat därför barn 
och ungas hälsa ett prioriterat område. 
Barn och unga har kunnat medverka i arbetet kring fördjupade översiktsplaner för landsbygd. Barnperspektivet 
beaktas i planeringsarbetet för nya bostadsområden. Särskild vikt läggs på säkra skolvägar, där åtgärderna under året 
bland annat omfattat byggande av en ny gång- och cykelväg efter Strömnäsgatan. 
Föräldrar med försörjningsansvar prioriteras till subventionerade anställningar. Målgruppen har under året kartlagts 
och nya riktlinjer har arbetats fram för att korta ledtiderna. Samtliga unga som sökte feriearbete erbjöds plats. 
Trots de omställningar som skett i verksamheten för ensamkommande flyktingbarn rapporterar de boende i hög grad 
att de har inflytande över frågor som berör dem samt en trygg och utvecklande tillvaro. 
Ingen ändrad bedömning av måluppfyllelsen. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Uppfyllt i hög grad 

Under årets första tio månader minskade befolkningen, främst till följd av ett negativt inrikes flyttnetto. Utan fortsatt 
invandring hade minskningen varit betydligt större. Utvecklingen försvårar möjligheterna att nå befolkningsmålet. 
Nämndens verksamheter arbetar för att skapa förutsättningar för befolkningsutveckling genom exempelvis den nya 
bostadsförsörjningsplanen, handlingsplan knuten till översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner för landsbygd och 
stadsdelar, ett brett utbildningsutbud, satsningar för utrikesfödda. Flyktingmottagandet har dock minskat till följd av 
färre anvisningar från Migrationsverket. Den tillfälliga gymnasielagen har inneburit ytterligare elva inskrivna 
ensamkommande flyktingungdomar. 
Arbetslösheten ligger något under nivån ifjol. Bland unga och utrikesfödda ligger den högre än i länet och riket. Den 
öppna arbetslösheten bland utrikesfödda har dock minskat, då fler nu återfinns i program med aktivitetsstöd än 
tidigare. Den låga arbetslösheten visar sig i tecken på arbetskraftsbrist och matchningsproblem, vilket kan hämma 
tillväxt och konkurrensförmåga. Särskilda insatser bedrivs fortlöpande för grupper långt från arbetsmarknaden. 
Verksamheten med extratjänster nådde deltagarmålet för året. 
Ett brett utbildningsutbud bidrar till goda möjligheter för ett livslångt lärande. Utbudet utvecklas fortlöpande och 
under året har även samverkan med vuxenutbildningen i Skellefteå inletts. Två utbildningar inom yrkeshögskola 
startades och ytterligare en ansökan har gjorts. Deltagandet i vuxenutbildning var fortsatt högt, med unga under 25 år 
som den största deltagargruppen. Förutsättningarna för etablering av ett Lärcenter i Piteå behöver fortsatt utredas. 
Arbetet för ortens attraktivitet för näringsliv och företagande har omfattat en rad aktiviteter, som bland annat rör 
planarbetet, särskilda utvecklingsprojekt, utbildningsutbud. Verksamheten strävar efter ett väl anpassat utbud 
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yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet. Under året har ett stärkt fokus lagts på planarbete för 
verksamhetsytor och på utvecklingen av industritomter på Harahomen. Särskilda exploateringsmöten för samverkan 
med näringslivet har inrättats. 
Sänkt bedömning för befolkningsmålet. 

Demokrati och öppenhet 

Uppfyllt i hög grad 

Arbetet för en samhällsgemenskap med mångfald som grund har bland annat omfattat dialoger kring trygghet i 
landsbygdscentra, trygghetsvandring och dialog kring utvecklingen av Rådhustorget. Inom planarbetet noteras att 
digitala dialoger resulterar i att fler medborgare deltar och lämnar sina åsikter. 
Flyktingsamordningen har präglats av en omfattande omställning till följd av det minskade inflödet av flyktingar. En 
utmaning som noterats handlar om hur målgruppen utrikesfödda ska kunna nås inom vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsverksamhet. Samverkan mellan olika aktörer behöver utvecklas ytterligare. Arbetet för integration 
har bland annat omfattat utökad samverkan med hyresvärdar för att undvika en utveckling mot segregerade 
bostadsområden. 
För att utveckla jämställdhet i service och bemötande har främst ett antal verksamhetsnära åtgärder genomförts: 
utbildning kring hedersförtryck inom flyktingverksamheten, inventering av gång- och cykeltunnlar, riktad 
halkbekämpning, aktiviteter inom EU-projekt, m.m. Ambitioner finns att genomföra riktade kartläggningar och 
området har varit i fokus i arbetet med fördjupade översiktsplaner. Mönstret i val av utbildning är fortfarande i 
huvudsak könssterotypt, vilket även gäller val av praktik- eller arbetsplats inom arbetsmarknadsverksamheten. 
Under året har 57 synpunkter kring nämndens verksamheter kommit in, vilket är färre än ifjol. Sju av dessa är 
fortfarande under handläggning, medan övriga avslutats. Samtliga avslutade synpunkter har besvarats, utom de som 
inlämnats anonymt. Synpunkterna behandlar breda ämnesområden, men främst trafik- och hastighetsfrågor. 
Ingen ändrad bedömning av måluppfyllelsen. 

Livsmiljö 

Uppfyllt i hög grad 

Arbetet för hållbar samhällsutveckling fortgår med ledning av kommunens plan för hållbarhet. En del i detta arbete 
har bestått i att utveckla verktyg för hållbarhetsanalyser för användning i samhällsbyggnadsprocessen. 
Hållbarhetsfrågorna har även varit i fokus i arbetet med fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar. En 
kartläggning av levnadsvillkor i kommunen har gjorts för att få underlag för att motverka segregation. Den visar på 
större socioekonomiska utmaningar i några geografiska delområden och att det finns utvecklingsbehov kring social 
hållbarhet i planarbete och bostadsförsörjning. 
Under året har riktlinjer för dagvattenhantering tagits fram och förslag till vattenskyddsområde har lämnats in till 
Länsstyrelsen för antagande. Förutom ordinarie naturvård i skärgården har Lomtjärnsområdet samt information och 
mark kring kommunens naturminnesträd rustats upp. Markförvärv har gjorts för att säkerställa rekreationsområdet 
Karlberg. 
Aktiviteter för ökad trygghet fortgår enligt plan och kommunen förbättrade sin position i kommunrankingen över 
tillgänglighet. Bland konkreta aktiviteter märks inventering av gång- och cykeltunnlar, medborgarträffar samt 
trygghetsvandringar. 
Under året har riktlinjer för bostadsförsörjning antagits, där inriktningen har varit att 300 bostäder bör tillkomma per 
år. Under 2018 har 185 bostäder färdigställts och av dessa ligger 59 utanför den centrala staden. En analys av 
bostadsmarknaden visar på fortsatt underskott av bostäder. Kommunen har beviljats 4,6 mkr i statliga bidrag för ökat 
byggande. Under året har två detaljplaner för egnahem antagits. Antalet ansökningar om bygglov minskade med 
ca 4 % jämfört med föregående år. 
Större infrastrukturprojekt har rört Fåröbron, som öppnats för trafik, samt omfattande markarbeten vid Haraholmens 
industriområde. Arbetet med Öjeby centrum beräknas slutföras våren 2019. Under året har 17 gatuprojekt 
genomförts och en digital väginventering ger underlag för framtida underhållsplanering. Under årets inledning föll 
mycket snö, vilket belastade vinterväghållningen starkt. Ett arbete har inletts för att möta nya bärighetskrav på 
vägnätet, implementering av digitalt parkeringssystem pågår och projektet för elladdinfrastruktur har resulterat i att 
det nu finns 11 el-laddstolpar i Piteå. Upphandlingen av kollektivtrafik överklagades och ny upphandling pågår. 
Resandet med kollektivtrafik ökade med 0,4 % jämfört med föregående år. 
Kulturmålet beaktas inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanearbete, m.m. Arbetet har 
bland annat omfattat Rådhustorget, offentlig belysning, riktlinjer för bebyggelse, inventering av stadens "golv" 
(markbeläggning m.m.), kyrkstaden i Öjebyn och samverkan med kyrkstadsrådet. Under året invigdes Öjatorget och 
en inventering av kulturbyggnader i landsbygdscentra har genomförts. 
Höjd bedömning för kulturmålet. 
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God ekonomisk hushållning 

Verksamheten har genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och mål inom ekonomi, personal 
och verksamhet uppfylls. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig. 

Framtiden 

Verksamheten påverkas i stor utsträckning av omvärlden. Det mesta talar för att konjunkturen mattas av. 
Arbetsmarknaden bedöms dock fortsatt stark, även om sysselsättningen ökar långsammare framöver. Av särskild 
betydelse är osäkerheten kring regeringsbildning och statsbudget, som kan få negativa konsekvenser för finansiering 
av exempelvis vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamhet. Investeringarna, bland annat för bostäder, ser ut att 
minska i riket under kommande år. Det finns dock fortfarande ett stort behov av bostäder i Piteå. 
Demografin innebär fortsatt risker för långsiktigt mer ansträngd ekonomi samtidigt som ökade förväntningar ställer 
krav på innovation och verksamhetsutveckling, vilket kräver flexibel anpassning och ökad samverkan. Ökat fokus 
bör fortsatt läggas på ny teknik, GIS och digitalisering, något som innebär utmaningar och behov av investeringar 
och ny kompetens. I syfte att stärka det arbetet bedrivs ett långsiktigt projekt inom nämndens verksamheter för 
utvecklade arbetssätt och effektivisering. 
Klimatförändringar leder till behov av anpassningsåtgärder och ökad oro i världen leder till ökat tryck på 
säkerhetsarbete. Samhällsplaneringen behöver drivas med stärkt fokus på social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Redovisning av åtgärder och effekter 

gällande arbetslöshet bland utrikesfödda 
Klar 

Åtgärd från DELÅR 

2017 

Rapporteras 

Delår 2018 

Ökat fokus har lagts på målgruppen 

inom vuxenutbildningen och 

deltagarantalet inom Sfi har ökat. 

Riktade aktiviteter för utrikesfödda har 

visat goda resultat. Matchnings- och 

språkstödsfunktioner har prövats i EU-

projekt och införts i ordinarie 

verksamhet. Dialog med anvisande 

aktörer pågår om hur inflödet till 

aktiviteter ska kunna ökas. För att 

förbättra resultatet ytterligare införs ny 

metod i gränssnittet SFI –

arbetsmarknad. 

Se över prisnivån avseende försäljning 

av industritomter 
Klar 

Uppdrag i VEP 2014-

2016 

Rapporteras 

ÅR 2017 

Förslag framtaget och beslutat i nämnd. 

Beslut i KF väntas i närtid. 

Identifiera och redovisa verksamheter 

(processer) som kan drivas i samarbete 

med civilsamhället eller med former 

som stärker medarbetarnas delaktighet 

Klar 
Uppdrag från 

Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 

ÅR 2019 

De verksamheter som bedöms kunna 

bedrivas i samverkan med civilsamhället 

är begränsade. Löpande insatser för att 

stärka medarbetarnas delaktighet sker 

som del i ordinarie verksamhet och i 

samband med interna 

utvecklingsarbeten. I nämndens 

verksamheter pågår långsiktiga projekt 

för utveckling och effektivisering som 

omfattar alla delar av förvaltningen. 
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Miljö och tillsynsnämnden 

Nämndens uppdrag 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter som enligt lag ska fullgöras inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 
livsmedelskontroll och alkoholhandläggning. 

Periodens händelser 

 Ökat behov av provtagningar av badvatten vid EU-badplatser 
 Tillsynsprojekt med inriktning på inomhusmiljön vid förskolor 
 En besvärsundersökning genomfördes under hösten 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

2018 2017 

Intäkter 7 506 7 002 

Kostnader -11 094 -10 872 

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -3 588 -3 870 

Anslag (skattemedel) 4 197 3 938 

Internränta -12 -6 

Avskrivning -113 -13 

Årets utfall 484 49 

Investeringar 118 392 

Budgetavräkning (tkr) 

Nettokostnader Budget Avvikelse 

Nämnd 585 761 176 

Miljö- och hälsoskydd 3 128 3 436 308 

Summa 3 713 4 197 484 

Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 

Barn och unga - vår framtid Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 

eller droger 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 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. 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
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Måluppfyllelse per strategiskt område 

Analys 

Ekonomi 

Helt uppfyllt 

Årets utfall uppgick till 0,5 mkr, vilket delvisförklaras av låga kostnader för nämnden och delvis av höga intäkter för 
främst miljöskydd och hälsoskydd. De höga intäkterna förklaras bland annat av nyetablerade företag samt ökad 
tillsyn av vindkraftverk. 
Nämnden var externt finansierad till 67 %. 

Strategiska områden 

Prioriterade mål 

Nämndens verksamhet bidrar till de prioriterade målen genom tillsynsarbetet. Arbetet utförs enligt en fastlagd 
tillsynsplan, som bygger på en årlig behovsutredning. Tillsynsbehovet sorteras i fyra kategorier: styrd tillsyn, 
behovsprövad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. Under året har verksamheten bedrivits utan 
betydande avvikelser från den upprättade planeringen. 

Barn och unga - vår framtid 

Uppfyllt i hög grad 

Arbetet kring inomhusmiljöer och tobakstillsyn har under året skett enligt plan. Inspektionerna av inomhusmiljöerna 
i skolor och förskolor visar fortsatt på brister när det gäller städning. Ett åtgärdsprogram är under utarbetande. En 
särskild notering för året handlar om samnyttjande av gymnastiksalar och skjutbanor, vilket leder till oacceptabelt 
höga blyhalter. 22 av 36 tobaksobjekt kontrollerades. Nästan alla kontrollerade objekt bedömdes ha godtagbar 
hantering. 
En rapport från sommaren visade på minskade problem med ungdomsfylleri, vilket kan vara en effekt av 
förebyggande arbete inom området. 
Ingen ändrad bedömning av måluppfyllelsen. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Uppfyllt i hög grad 

Piteås tillväxt påverkar nämndens verksamhet genom tillkommande tillsynsbehov. I huvudsak har verksamheten 
bedrivits utan särskilda avvikelser. Överlag hålls handläggningstider och dialogen med näringslivet bedöms ha 
fungerat bra. De nya riktlinjerna för serveringstillstånd utarbetades i samverkan med krognäringen. Ett nytt 
provtagningsschema för badvatten togs under året fram i syfte att säkerställa att aktuella och tillförlitliga uppgifter 
läggs till grund för bedömning av badvattnets kvalitet. 
Ingen ändrad bedömning av måluppfyllelsen. 
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Demokrati och öppenhet 

Uppfyllt i hög grad 

Under året genomfördes flera större evenemang. Erfarenheterna från dessa visar att samarbetet kring tillstånd samt 
utövning av verksamhet som alkoholservering, hälsoskydd och livsmedel i allmänhet fungerar bra. Dialogen mellan 
myndighet och verksamhetsutövare har utvecklats, bland annat i genomförandet av olika uppföljningsmöten 
kopplade till evenemangen. Projektinriktade inspektioner har prövats som medel att utveckla effektivitet och 
likabehandling. 
Under året har sex synpunkter som rör nämndens verksamhet lämnats in. Synpunkterna har i huvudsak rört olika 
former av störningar (buller, rökning i offentlig miljö, etc). En av synpunkterna är under handläggning, medan övriga 
är avslutade. Tre av dem lämnades in anonymt och har inte kunnat besvaras. 
Ingen ändrad bedömning av måluppfyllelsen. 

Livsmiljö 

Uppfyllt i hög grad 

Verksamheten har under året bedrivits enligt plan och utan betydande avvikelser. Överlag hålls godkända 
utsläppsnivåer och det är få livsmedelsanläggningar med anmärkningar på hygienisk status. Under hösten 
genomfördes en besvärsundersökning som syftade till att ge en beskrivning av hur allmänheten anser att det är att 
leva och bo i Piteå. Undersökningen visade att det finns problem att uppmärksamma när det gäller besvär av buller, 
obehaglig lukt samt sot och damm, särskilt i vissa bostadsområden. Under året har provtagningen av badvatten vid 
större EU-bad ökat kraftigt. Proverna visar att vattnet har hållit en god kvalitet. 
Alkoholtillsynen har under året visat på en lugnare utveckling under festivaler och på krogar. Inspektioner av 
serveringstillstånd visade överlag på en god efterlevnad av de regler som finns inom alkoholservering. 
Ingen ändrad bedömning av måluppfyllelsen. 

God ekonomisk hushållning 

Verksamheten har genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och mål inom ekonomi och 
verksamhet uppfylls. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig. 

Framtiden 

Piteå väntas fortsätta att växa. Det leder till fler och mer varierande tillsynsobjekt och tillståndsärenden. Nationella 
styrmedel anses inte ge avsedda effekter för miljökvalitetsmålen, så ändrad lagstiftning kan väntas. 
Klimatförändringar medför nya behov av tillsyn. 
För att kunna svara upp mot ökade och förändrade tillsynsbehov behöver tillsynsmetodiken utvecklas och ökad 
samverkan med andra kommuner bör undersökas. Användning av ny teknik och digitalisering som inslag i 
tillsynsarbetet behöver stärkas. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Identifiera och redovisa verksamheter 

(processer) som kan drivas i samarbete 

med civilsamhället eller med former 

som stärker medarbetarnas delaktighet 

Klar 
Uppdrag från 

Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 

ÅR 2019 

Nämndens verksamheter omfattar 

myndighetsutövning, vilket gör att 

möjligheterna att bedriva verksamhet i 

samverkan med civilsamhället är 

begränsade. Ett mer projektbaserat 

arbetssätt prövas för att stärka 

medarbetarnas delaktighet och ge 

förutsättningar för internt lärande. 

72 



 
 

 

  

 

 

 
 

 

  
  

  
 

  
  

  
  

 

  

     

      

      

    

      

    

    

     

      

 

 

      

       

       

        

       

       

       

 

  

Socialnämnden 

Nämndens uppdrag 

Socialnämnden (SN) har uppdraget att utföra kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen (SOL), lagen 
om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, det kommunala 
ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare 
(LVM) samt lagen om bostadsanpassning. 

Periodens händelser 

 Stöd till barn och familjer har anställt två fältassistenter som ska arbeta uppsökande och förebyggande för 
barn och ungdomar som befinner sig i riskmiljöer 

 Handlingsplanen för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga tillsammans med Barn- och 
utbildningsnämnden är färdigställd 

 Under hösten 2018 startade ett projekt på Berggården där en extern aktör utför städ- och serviceuppgifter, 
med syfte att minska arbetsbelastningen för undersköterskorna 

 Två EU-projekt startade under 2018, båda med syfte att stärka kvinnors och mäns ställning på 
arbetsmarknaden samt bidra till socialtjänstens kompetensförsörjning/-utveckling 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

2018 2017 

Intäkter 294 881 284 146 

Kostnader -1 188 665 -1 136 577 

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -893 784 -852 431 

Anslag (skattemedel) 849 230 817 058 

Internränta -270 -278 

Avskrivning -2 904 -3 037 

Årets utfall -47 728 -38 688 

Investeringar 2 479 3 773 

Budgetavräkning (tkr) 

Nettokostnader Budget Avvikelse 

Nämnd 1 765 1 675 -90 

Förvaltningsledning 3 864 3 858 -6 

Administrativ avdelning/Bemanningsenhet 19 860 23 175 3 315 

Stöd och omsorg 371 297 333 063 -38 234 

Äldreomsorgen 500 172 487 459 -12 713 

Summa 896 958 849 230 -47 728 
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 

Barn och unga - vår framtid Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 

eller droger 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 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. 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Strategiska områden Nämndsmål 2018 2017 

Utbildning, arbete och näringsliv Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet 

att leva ett självständigt liv 

(Riktat nämndsmål) 

Livsmiljö Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god 

kvalitet 

(Riktat nämndsmål) 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

Analys 

Ekonomi 

Ej uppfyllt 

Socialnämnden redovisar för 2018 underskott om - 47,7 mkr vilket motsvarar 5,6 % i budgetavvikelse. 
Stöd och omsorg har under hela året haft det största underskottet. Inflödet av orosanmälningar och ärenden inom 
Stöd till barn och familjer har varit högt fram till augusti vilket resulterade i höga kostnader för konsultköp för att 
klara av utredningstiderna. Området har också under hela året haft svårigheter att rekrytera nya familjehem/jourhem 
trots att personalen jobbar aktivt i frågan. Detta har lett till dyrare placeringar i förstärkt familjehem. Kostnaderna för 
försörjningsstöd har ökat under året och nådde sin topp under november månad för att sen minska något under 
december. Antalet hushåll har varit färre 2018 jämfört med 2017 däremot är kostnaden drygt 4 miljoner högre i år till 
följd av större hushåll och längre tid i försörjningsstöd. Stöd till vuxna med funktionsnedsättning har haft stora 
utmaningar med Försäkringskassans ändrade bedömningar inom personlig assistans. Beräkningar av 
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kostnadsövervältring från stat till kommun visar på utökade kostnader för 2018 om ca 11 mkr. Verksamhetsområdet 
för psykosocialt stöd till vuxna gjorde under hösten en översyn av personalplaneringen i både psykiatri- och LSS-
boendena vilket ledde till minskad budgetavvikelse för området. 
Äldreomsorgen genomgick en omorganisation i början av 2018 vilket har gjort det svårt att på ett rättvisande sätt 
jämföra årets budgetavvikelse med fjolårets. Avdelningen har vid årets slut en negativ budgetavvikelse. Det största 
underskottet ligger på utförda hemtjänsttimmar där det varje månad utförs betydligt fler hemtjänsttimmar än vad det 
finns budget för. Avdelningen har arbetat under året med att skärpa biståndsbedömningen för att bromsa den 
kostnaden. Inom särskilt boende är kostnaden för inhyrda sjuksköterskor en stor anledning till underskottet. Det har 
varit brist på sjuksköterskor under hela året vilket har gjort det nödvändigt att ta in hyrsjuksköterskor för att klara 
bemanningskraven. Hemsjukvård dag och rehabteamet har påverkats av implementeringen av den nya 
utskrivningslagen i form av ökade personalkostnader. Verksamheterna har behövt bemanna upp för att klara av sitt 
uppdrag och har endast haft ett dygns betalningsansvar från Region Norrbotten på hela året. Äldreomsorgens största 
utmaning under 2018 har varit att rekrytera vikarier vilket har medfört att ordinarie personal har fått jobba övertid 
som i sin tur har påverkat avdelningens kostnader negativt. 

Personal 

Uppfyllt i hög grad 

Utifrån nyckeltalen t.o.m. november 2018 består socialtjänstens personal till övervägande del av kvinnor, ca 88 %. 
Sjukfrånvaron har minskat med 1,1 % sedan förra året till 6,7 % totalt, (kvinnor 7,1 %, män 3,9 %), där männen står 
för den största minskningen. Det är framförallt långtidsfrånvaron som minskat. Inom äldreomsorgen har ett flertal 
projekt genomförts i syfte att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö. Verksamheten har till exempel erbjudit 
influensavaccin till alla medarbetare som arbetar brukarnära för att öka patientsäkerheten. På Berggården har ett 
projekt startat där en extern aktör genomför städ- och serviceuppgifter för att minska arbetsbelastningen för 
undersköterskorna. Ett annat projekt äldreomsorgen testat under 2018 är att anställa undersköterskor i hemsjukvården 
som utför hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende på delegation av sjuksköterska. Dessutom genomför 
verksamheten en individuellt anpassad dokumentationsutbildning för all baspersonal där två undersköterskor 
anställts för att utbilda sina kolleger i dokumentation. 
Förvaltningen har vissa svårigheter att rekrytera utbildad personal, målbedömningen gällande attraktiv arbetsgivare 
lämnas oförändrad. I socialtjänstens verksamhetsplan för 2018 har nämnden givit i uppdrag till förvaltningen att ta 
fram en strategi för framtida kompetensförsörjning. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

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

Socialtjänsten har under 2018 arbetat för att hålla en bra kvalitet på vård, omsorg, stöd och service till medborgarna. 
Förvaltningen har ett stort behov av rekrytering och genom att skapa bra förutsättningar för arbetsintroduktion ökar 
förutsättningen för nyanställning och att nyinflyttade stannar i kommunen. 
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Fortsatt samarbete tillsammans med ett privat assistansbolag i ett projekt för kompetensutveckling av personal, 
Kompetenslyftet PA. Samverkan med Piteå IF genom Lagkamrat fortsätter. 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare/kunder ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Under 
året har en nysatsning på information och upplevelser av Kulturarenan skett där olika typer av event anordnats inom 
alla särskilda boenden och dagverksamheter. Andra aktiviteter som pågått under året är t.ex. särskild introduktion, 
språkstöd och Boendepatrullen. 

Barn och unga - vår framtid 

Uppfyllt i hög grad 

Liksom 2017 har antalet orosanmälningar fortsatt att öka och därmed också antalet inledda utredningar, från 281 st. 
2017 till 334 st. 2018. Trots det har andelen ärenden enligt Socialtjänstlagen med en utredningstid över 4 månader 
gällande barn och unga 0-20 år sjunkit till 16 % 2018 jämfört med 62 % motsvarande period 2017. En stor 
bidragande orsak till detta är att verksamheten varit rätt bemannad, men också att verksamheten under 2017 anlitade 
konsulter till ett stort antal utredningar för att kön kunde arbetas bort. Detta gjorde att verksamheten under 2018 
kunde starta från ett nolläge. 
Stöd till barn och familjer har under året fokuserat på att utveckla egna behandlingsinsatser inom hemkommunen 
med målsättning att minska uppbrott och minimera antal vårddygn och placeringar. Detta har bland annat resulterat i 
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att verksamheten under hösten anställt två fältassistenter, vars uppdrag är att arbeta förebyggande och uppsökande 
med barn och unga som vistas i riskmiljöer. 
Inom Stöd till barn och familjer har även en så kallad Innovationssprint, som är en arbetsmetod för att komma fram 
till innovativa lösningar på ett problem, genomförts. Verksamheten kommer att arbeta vidare med ett intensivt stöd 
av behandlare som ska kunna sättas in parallellt med pågående utredning för att minska uppbrott och placeringar och 
snabbare kunna bedöma vilka insatser som krävs i hemmet för att barnet/ungdomen ska kunna bo kvar i sin 
hemmiljö. 
Uppdraget att utarbeta en handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga samt identifiera en 
evidensbaserad metod för drogförebyggande arbete, har färdigställts under hösten. Handlingsplanen är klar och där 
presenteras bland annat fyra fokusområden för fortsatt arbete; Föräldrastöd och vuxenengagemang, Samråd och 
samarbete, Samsyn och "röda tråden" samt Kvalitetssäkring och uppföljning. 
Under 2018 har antalet barn och ungdomar som varit placerade på institution eller förstärkt familjehem ökat något 
från i snitt 28 placerade per månad till 29,5. Antalet barn placerade i familjehem har minskat från 60 december 2017 
till 58 december 2018. Verksamheten har svårigheter att hitta lämpliga familjehemsplatser vilket leder till dyrare 
placeringar i privata förstärkta familjehem. En plan för att rekrytera fler familjehemsplatser är utarbetad, men det 
finns en ökad konkurrens från privata aktörer samt att det är färre familjer som anmäler intresse att bli familjehem. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Uppfyllt i hög grad 

Socialtjänsten har under året tagit emot praktikanter i form av lärlingar, elever från Vård- och Omsorgscollege, 
praktikanter från olika projekt och andra satsningar. Under 2018 har förvaltningen även systematiserat placeringar av 
praktikanter m.fl. då inflödet varit stort. Äldreomsorgen bedriver EU-projektet Employment for migrants där 
utrikesfödda praktikanter tas emot i verksamheten och även samverkar med EU-projektet Lärande rekrytering. 
Delegationen unga till arbete (DUA) har tagit fart under året. Socialtjänsten arbetar med att tillrättalägga ingångar för 
målgruppen till studier och arbete. 
EU-projektet "Kompetenslyftet PA" inom personlig assistans startade våren 2018 där syftet är att stärka personliga 
assistenters kompetenser för att på så sätt stärka deras ställning på arbetsmarknaden. 
Ett arbete pågår sedan våren 2018 mellan Stöd till försörjning och arbetsmarknadsenheten för att förbättra rutiner, 
öka flödet och därmed korta tiden i försörjningsstödet samt öka antalet individer som går till egen försörjning. Stöd 
till försörjning kommer också att medverka i EU-projektet Motivera och Aktivera (MOA) som syftar att öka 
övergångarna till arbete. Tillsammans med samordningsförbundet Activus bedriver även Stöd till försörjning 
projektet "Rätt insats" där fokus ligger på målgruppen med psykisk ohälsa, sysselsättning och egen försörjning. 
Ytterligare ett projektet som bedrivs inom Stöd till försörjning är ett 3-årigt projekt som leds av SKL, där 27 
kommuner medverkar, för att utveckla nya modeller för att bl.a. minska det långvariga försörjningsstödet. 
Inom försörjningsstöd utreds möjligheterna att använda en e-tjänst för att förenkla administrationen kring 
försörjningsstöd. Enheten har gjort studiebesök till ett flertal andra kommuner som använder sig av detta samt 
medverkat i olika utbildningstillfällen. 
Målbedömningen för målet kring ungdomsarbetslöshet bedöms till i hög grad uppfyllt utifrån de aktiviteter som 
socialtjänsten gjort på området. 

Demokrati och öppenhet 

Uppfyllt i hög grad 

I socialnämndens uppdrag ligger att alla ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Rent konkret innebär det olika 
aktiviteter utifrån brukarnas intresse som musikcirklar, hantverk, lättläst, utevistelser och egen tid med personal. 
Socialtjänsten har arbetat med interna kunskapshöjande utbildningar som påbörjats och delvis genomförts. Under 
året har en nysatsning på information och upplevelser av Kulturarenan skett där olika typer av event anordnats inom 
alla särskilda boenden och dagverksamheter. 
I enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer om systematiskt kvalitetsarbete har socialtjänsten uppdaterat processkartor 
som beskriver kärnprocesserna inom både myndighetsutövning och verkställighet, i syfte att skapa en rättssäker och 
jämställd myndighetsutövning och verkställighet. 
Under 2018 inkom 19 synpunkter till socialtjänsten. Av dessa rörde 14 stycken stöd och omsorg och fem 
äldreomsorgen. Alla ärenden har hanterats. Sju synpunkter gäller orosanmälningar till Stöd till barn och familj och i 
övrigt handlar det bland annat om klagomål på felparkerade bilar, parkeringsmöjligheter, bemötande och mer 
personal. 
Jämställdhetsarbete under året 

 Alla värdegrundsambassadörer inom äldreomsorgen har under 2018 fått utbildning i våld i nära relationer. 
 I EU-projektet "Kompetenslyftet PA" inom personlig assistans har utbildning i jämställdhet erbjudits till alla 
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personliga assistenter. 
 Inom myndighetsutövningen sker en kontinuerlig kollegial granskning mellan ÄO och SO utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. 
 Från och med 2018 redovisar föreningar som söker föreningsbidrag sina medlemmars fördelning mellan 

män och kvinnor. 
 All statistik i EU-projekten redovisas på kön. 

Livsmiljö 

Uppfyllt i hög grad 

Väntetiden till äldreomsorgens boenden är fortsatt 29 dagar, vilket är bland de 25 % bästa i landet. Antalet 
hemtjänsttimmar ligger på fortsatt hög nivå. Den nya utskrivningslagen (från 5 till 3 planeringsdagar) ökar 
påfrestningen på hela äldreomsorgen att kunna ta emot de patienter som är medicinskt färdigbehandlade på 
sjukhuset. Verksamheten har utifrån detta genomfört en Innovationssprint i syfte att effektivisera arbetssättet när 
brukarna skrivs ut från sjukhuset. Detta kommer att prövas i ett område inom äldreomsorgen efter årsskiftet. 
Socialnämndens arbete med digitalisering har fortsatt under 2018. Bland annat med hjälp av statliga medel för 
välfärdsteknik har det kunnat köpas in olika typer av tekniklösningar, i syfte att stärka självständigheten för brukarna. 
Verksamheterna har också genomfört ett antal digitaliseringsprojekt. Bland annat har äldreomsorgen testat en 
medicinrobot hos några brukare inom hemtjänsten. Roboten innebär en automatisk dosering av läkemedel och 
hjälper brukaren att ta läkemedlet vid rätt tidpunkt, vilket ökar brukarens hälsa och självständighet. Förvaltningen har 
också digitaliserat processen för avvikelsehantering enligt SoL/LSS och HSL. Socialnämnden har under 2018 
beslutat att fortsätta med GPS-larm inom äldreomsorgen och har även köpt in fler larm. 
Gruppboendet Berggatan har flyttat till nya lokaler på Berget och heter numera Stadsön. Planerad inflyttning på det 
nya demensboendet på Berget är planerat till 2019 och det är beslutat att det kommer att heta Ängsgården. 
Under 2018 har andelen överklagade beslut per 1 000 beslut varit 6,97 vilket är något under 2017 års nivå. Andelen 
beslut som ändrats i domstol är 2,08 per 1 000 beslut jämfört med 2017 då siffran var 1,10. Under 2018 var det fler 
män än kvinnor som överklagade socialtjänstens beslut och av de beslut som ändrades i domstol var det fler män än 
kvinnor som fick sina beslut ändrade. Detta skiljer sig också från föregående år då det varit fler kvinnor som både 
överklagar och får sina beslut ändrade. 
Under 2018 ökade kostnaden för försörjningsstödet kraftigt trots att hushållen är färre, 832 under 2018 jämfört med 
855 under 2017. Minskningen är framför allt kopplad till gruppen 65 år och äldre där antalet hushåll återgått till 
tidigare nivåer. Tiden i försörjningsstödet har blivit något längre jämfört med 2017 (3,7 mån 2018, 3.6 mån 2017). 
De grupper som står för både ökningen av antal hushåll och volymen är framförallt arbetslösa utan ersättning, 
personer med ohälsa och arbetshinder av sociala skäl. 
Samsjukligheten, det vill säga missbruk tillsammans med psykisk ohälsa, har ökat. Piteå kommun samarbetar med 
Region Norrbotten och då framförallt med psykiatrivården för att personer med samsjuklighet ska få adekvat hjälp. 
Samsjuklighet innebär ofta placeringar på behandlingshem/institutioner som kostar mer eftersom det krävs speciell 
kompetens. I syfte att uppnå bättre behandlingsresultat har verksamheten tillsammans med Öppenvårdspsykiatrin i 
Piteå börjat planera för ett gemensamt samarbetsteam. 
Idag finns få insatser i Piteå kommun som möter upp de behov av stöd i vardagen som personer med missbruk och 
beroende behöver. Socialtjänsten ser ett behov av att öka hemmaplanslösningar för tidigare hemtagning och med det 
minska antalet köpta vårddygn på institution och under hösten 2018 har ett mer intensivt arbete runt detta inletts. 
Detta skulle kunna ge en möjlig kostnadsminskning gällande placeringar samt öka möjlighet att förebygga återfall 
hos brukarna. 
Socialtjänsten har under 2018 haft ett flertal vattenskador och andra renoveringsbehov inom både äldreomsorgens 
och stöd och omsorgs verksamheter, vilket medfört vakanser under renoveringen. 

God ekonomisk hushållning 

Verksamheten har bedrivits med stor ekonomisk medvetenhet utifrån en prognos mot ett ökat ekonomiskt underskott 
under 2018 i jämförelse med föregående år. Insatser för att hejda kostnadsutvecklingen har beslutats av 
socialnämnden under året och kontinuerligt följts upp. Några av de mer lyckosamma insatserna har lett till att 
avdelningen Stöd och omsorg har kunnat bryta trenden mot de senaste årens ökade underskott. Beslutade och 
vidtagna åtgärder inom verksamheten har dock visat sig vara otillräckliga för att uppnå en budget i balans. 
Under hösten har även en mer djupgående ekonomisk analys genomförts inom de verksamhetsområdena med 
tydligast negativ kostnadsutveckling. Analysen har genomförts i samverkan med kommunens ekonomiavdelning och 
innebär bra kunskap inför socialnämndens kommande förändringsarbete mot framtidens socialtjänst och en ekonomi 
i balans. 
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Framtiden 

Socialnämnden står inför stora utmaningar i framtiden. En allt mer komplex omvärld med nya krav och 
förväntningar på socialtjänst kommer att kräva nya sätt att tackla gamla problem och nya utmaningar. 
En av socialtjänstens stora utmaningar är att säkerställa bemanningen i de olika verksamheterna på både kort och 
lång sikt. De senaste åren har varit svårt att rekrytera socionomer. Att lösa detta genom inhyrda bemanningskonsulter 
genererar höga kostnader och gör att det inte finns kontinuitet inom myndighetsutövningen vilket försvårar 
uppföljningen av ärenden. Inom äldreomsorgen är rekrytering av sjuksköterskor och övrig baspersonal en aktuell 
problematik. Förvaltningen kommer i framtiden att behöva hitta nya vägar för kompetensförsörjning av framförallt 
de här två yrkesgrupperna. 
Trots högkonjunktur på arbetsmarknaden så kvarstår svårigheter för vissa personkategorier att få en anställning, 
exempelvis personer med psykisk ohälsa eller personer med språkproblematik i olika etableringsprogram. 
Socialnämnden behöver hitta nya sätt att möta olika målgrupper i nära samverkan med aktörer inom det 
arbetsmarknadspolitiska området. Samverkan både internt inom socialnämnden och externt mot andra aktörer 
kommer att vara avgörande för att nå resultat. 
Kravet på innovation och digitalisering i socialtjänsten gör att verksamheterna sätter fokus på teknik som kan öka 
trygghet, kommunikation och självständighet hos kunderna och medarbetarna. Teknikutvecklingen i samhället ökar 
förutsättningarna för ett mer effektivt resursutnyttjande och förenklad administration samt bättre förutsättningar för 
samverkan och för nya innovativa lösningar inom socialtjänsten. 
Förvaltningen fortsätter arbetet med att bromsa kostnadsutvecklingen och strävan om en budget i balans. 
Effektivisering av budget- och prognosarbetet med hjälp av styr- och ledningssystem är viktigt för att nå detta i 
framtiden. 
Allt fler äldre kommer att bo hemma så länge som möjligt. Äldreomsorgen måste fortsätta ta hänsyn till den ökande 
äldre befolkningens behov och efterfrågan av alternativa boendeformer och stöd i eget boende. Hösten 2019 öppnas 
det nya demensboendet Berget med 60 platser. Projektering för ytterligare ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 
platser kommer att ske under 2020. 
Stöd och omsorg kommer under 2019 att öppna ett LSS boende för barn, som en del i arbetet med att erbjuda vård 
och stöd på hemmaplan. 
Ett fortsatt fokus på ansvarstagande ledarskap, medarbetarskap och god arbetsmiljö är viktiga perspektiv inför 
framtiden och det förändringsarbete som kommer att prägla de närmaste årens utveckling av socialnämndens 
verksamhet. Under hösten har socialnämnden anordnat temadagar där politik och förvaltning ”krokat arm” i samtal 
om framtidens socialtjänst. Dagarna var inledningen på den förändringsprocess som ska möta medborgarens 
förväntningar och krav på en kvalitativ, kostnadseffektiv och modern socialtjänst i framtiden. 

Foto: Ulrika Boman 
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Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Utarbeta handlingsplan för förebyggande 

arbete kopplat till missbruk bland unga. 

Identifiera evidensbaserad metod för 

drogförebyggande arbete som kan 

användas generellt i våra verksamheter. 

(samarbete BUN/SN) 

Klar 
Åtgärd från ÅR 2015 Rapporteras 

ÅR 2017 

Rapporteras 

Delår 2018 

Handlingsplan är färdigställd under 

december 2018. 

För att Socialnämnden ska uppnå en 

ekonomi i balans får kommunchef i 

uppdrag att överväga en 

organisationsförändring i syfte att 

tydliggöra ansvar och rollfördelning 

mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd 

och Socialförvaltning 

Pågår 
Åtgärd från DELÅR 

2017 

Fortlöpande vid 

varje KS 

Slutrapport till 

KS 

För att socialnämnden ska uppnå en 

ekonomi i balans har kommunchef 

genomfört åtgärder som består av en 

översyn av tjänsteorganisationen, 

identifiering av löpande 

förbättringsarbeten inom hela 

socialtjänsten, utarbetat en 

handlingsplan för avdelningen stöd och 

omsorg, utveckla analysarbetet av 

verksamheterna samt arbeta för att 

tydliggöra ansvar och rollfördelning 

mellan kommunstyrelse, socialnämnd 

och socialtjänst. Socialchef har därefter 

initierat ett utvecklingsarbete inom hela 

verksamheten med en tydlig målbild. 

Identifiera och redovisa verksamheter 

(processer) som kan drivas i samarbete 

med civilsamhället eller med former 

som stärker medarbetarnas delaktighet 

Klar 
Uppdrag från 

Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 

ÅR 2019 

Inom Stöd och omsorg pågår en 

utredning om det är möjligt att driva ett 

boendechefsområde som resultatenhet. 

Fortsatt uppdrag att arbeta med 

ekonomi, innovation och digitalisering 
Klar 

Riktlinje ÅR Flera innovativa projekt har utvecklats 

under 2018 t.ex. introduktionsmaterial 

för utrikesfödda, e-tjänst 

försörjningsstöd, medicinrobot, 

bemanningsrobot och digitalisering 

avvikelser. 

Kommunchef ska utreda hantering och 

organisering av försörjningsstöd 
Pågår 

Åtgärd från DELÅR 

2018 

Rapporteras 

ÅR 2019 

Nulägsanalys genomförd hösten 2018. 

Förstudie inledd. 

79 



 
 

 

 

 

  
 

  
 

 

  
  

  
  

 

  

     

      

    

    

      

    

    

    

    

 

 

      

     

       

     

       

 

       

   
 

 

   

  
 

  
  

 
 

 
  

  
  

   
  

  
  

 
 

  
   

  

 
  

Överförmyndarnämnden 

Nämndens uppdrag 

Överförmyndarnämnden har till huvuduppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom 
tillsynen motverkas rättsförluster för underåriga samt för de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en 
god man eller förvaltare förordnad för sig. De viktigaste bestämmelserna om hur nämnden ska utöva sin tillsyn finns 
i Föräldrabalken. 

Periodens händelser 

 Kommunfullmäktige har fattat beslut om gemensam överförmyndarverksamhet och nämnd med Älvsbyns 
kommun från den 1 januari 2019 

 Fokus har varit att utveckla tillgång och information såsom blanketter på webben 
 Har vidare arbetat med att ta fram e-tjänster för att underlätta för medborgare och ställföreträdare 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

2018 2017 

Intäkter 1 212 1 988 

Kostnader -4 927 -5 307 

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -3 715 -3 319 

Anslag (skattemedel) 3 683 3 127 

Internränta 0 0 

Avskrivning -14 -10 

Årets utfall -46 -202 

Investeringar 20 

Budgetavräkning (tkr) 

Nettokostnader Budget Avvikelse 

Nämnd 294 345 51 

Överförmyndarverksamhet 3 435 3 338 -97 

Summa 3 729 3 683 -46 

Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 

Barn och unga - vår framtid Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 

eller droger 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
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Måluppfyllelse per strategiskt område 

Analys 

Ekonomi 

Helt uppfyllt 

Nämnden redovisar nollresultat för året. Fem tjänstepersoner har sysselsatts på överförmyndarexpeditionen, både 
med löpande ärenden samt betydande förberedelsearbete inför start av gemensam verksamhet med Älvsbyns 
kommun från 2019. 

Strategiska områden 

Prioriterade mål 

Nämnden bidrar till de övergripande prioriterade målen genom sin tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och 
förmyndarskap. 
Nämnden arbetar för att ge den enskilde möjlighet att leva ett självständigt liv genom att anpassa stödet efter den 
enskildes behov. Detta kan exempelvis medföra att den enskilde kan bo kvar i sitt boende. 
Att ensamkommande barn får stöd och hjälp av en god man bidrar till deras integration i samhället. 

Barn och unga - vår framtid 

Uppfyllt i hög grad 

I ärenden angående ensamkommande barn arbetar nämnden för att god man ska förordnas skyndsamt. 
I samtliga förmynderskap, 269 stycken, arbetar nämnden för att barnens bästa ska tillvaratas i varje beslut samt 
arbetar nämnden med att beakta barns rätt till delaktighet. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Uppfyllt i hög grad 

Verksamheten har under hösten genomfört en utbildning för alla gode män och förvaltare i Piteå kommun och 
Älvsbyns kommun. Utbildningens syfte var att ge de gode männen och förvaltarna en grundutbildning i vad 
uppdraget som god man och förvaltare innebär och vad som förväntas av dem. 

Demokrati och öppenhet 

Helt uppfyllt 

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 ett samhälle där alla räknas och får 
plats. En annan grundpelare i verksamheten är att överförmyndarnämnden har resurser att genomföra tillsyn av 
förmyndare samt de ställföreträdare det vill säga gode män och förvaltare som finns utsedda. Detta i syfte att ge 
underåriga samt huvudmän den trygghet som åtgärden syftar till. 
Verksamheten har arbetat med att utveckla nya rutiner och riktlinjer för en ökad effektivitet och rättssäkerhet. 
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Verksamheten har vidare arbetat med att revidera blanketter och broschyrer för att förenkla för användarna samt 
arbetat för att ge medborgare och andra ett bra bemötande, tillförlitlig information, god tillgänglighet och service. 
Under året har efterfrågan av presentation av nämndens ansvarsområde ökat från anställda, myndigheter, föreningar 
och från boenden inom kommunen. Samarbetet med dessa aktörer har således ökat. 
Nämnden har under året haft en ökad efterfrågan på allmänna handlingar. 
Inga ärenden från "Synpunkten" har inkommit. 

Livsmiljö 

Uppfyllt i hög grad 

Under året har verksamheten inte sett att den nya lagen om framtidsfullmakter som trädde i kraft 1 juli 2017 har fått 
något genomslag. Inte heller tillägget i föräldrabalken (nytt 17 kapitel) om behörighet för anhöriga att vidta 
vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning har fått någon större påverkan. Under året har anhöriga 
informerats om den nya lagen, men bankernas bestämmelser gör att anhöriga har svårt att använda sig av det nya 
tillägget i föräldrabalken varför godmanskap ändå måste anordnas. 
Antalet ärenden gällande god man har under 2018 ökat vilket har inneburit ett ökat rekryterings- och 
utbildningsbehov av gode män och förvaltare. Vad gäller förvaltarskap är överförmyndarnämnden skyldig att varje år 
ompröva samtliga förvaltarskap. Omprövningen görs för att ta reda på om förvaltarskapet ska fortsätta, utökas eller 
om det finns anledning för överförmyndarnämnden att vända sig till tingsrätten och begära att förvaltarskapet ska 
upphöra eller ändras. Antalet ärenden gällande förvaltare har under 2018 minskat med anledning av att ett flertal 
ärenden vid omprövning har upphört eller ändrats till att bli anordnande av godmanskap. 
Under året har fem ensamkommande barn fått en god man och 64 vuxna har fått en god man eller förvaltare 
förordnad för sig. Totalt har antalet ärenden under året minskat vilket beror på att ett stort antal ensamkommande 
barn har blivit myndiga samt att färre ensamkommande barn anvisats till kommunen. Det har vidare varit färre 
avslutade ärenden jämfört med tidigare år. Vid årets början fanns 585 pågående ärenden hos överförmyndarnämnden 
och vid årets slut fanns totalt 576 ärenden. 

2016 2017 2018 

Antal aktiva ärenden (31 dec) 634 585 576 

- godmanskap 271 277 299 

- förvaltarskap 68 70 62 

- förmynderskap 266 218 206 

- ärenden under uppbyggnad 29 20 9 

Ärenden avslutade under 143 140 128 

året 

God ekonomisk hushållning 

Nämnden har kontinuerligt följt och analyserat insatser och kostnader under året för att på bästa och effektivaste sätt 
nyttja befintliga resurser. Den sammantagna bedömningen är att nämndens verksamhet genomförs med god 
ekonomisk hushållning utifrån årets händelser. Intern styrning och kontroll bedöms tillräcklig. 

Framtiden 

Kommunfullmäktige i Piteå kommun och Älvsbyns kommun har under året fattat beslut om att samverka i en 
gemensam överförmyndarnämnd med verksamheten förlagd i Piteå kommun med start 1 januari 2019. Att samverka 
med Älvsbyn medför en ökad ärendemängd motsvarande 15 - 20 %. Verksamheten i Piteå kommun kommer att 
bemannas med befintlig personal som består av fem årsarbetare. Verksamheten kommer under 2019 att behöva gå 
igenom de ärenden som har handlagts av Älvsbyns kommun samt i de fall det behövs genomföra åtgärder och beslut 
i efterhand. Detta arbete är viktigt eftersom överförmyndarnämnden i Piteå har tagit över ansvaret för Älvsbyns 
ärenden från januari 2019 
För verksamheten kommer samverkan även att innebära ett ökat merarbete under 2019 avseende tillsyn och 
granskning av årsräkning för 2018. Ställföreträdare redovisar årligen sitt uppdrag till överförmyndarnämnden genom 
att lämna in en årsräkning med tillhörande bilagor. De ställföreträdare som har sitt uppdrag i Älvsbyns kommun 
under 2018 kommer därför att få sin årsräkning granskad av Piteå under 2019 och de kommer att granskas efter de 
riktlinjer som Piteå har att följa. Verksamheten kommer under första delen av 2019 att erbjuda samtliga 
ställföreträdare i båda kommunerna en utbildning i att redovisa. Verksamheten kommer även under 2019 att förändra 
sitt arbetssätt genom att större utsträckning använda sig av riktlinjer och rutiner för att bland annat effektivisera 
granskningen av årsräkningar. 
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Den risk som överförmyndarnämnden ser med samverkan är att arbetsbelastningen på personalen ökar vilket kan 
medföra stressrelaterade situationer. Verksamheten kommer därför att fortsätta med den påbörjade teamutvecklingen 
för att underlätta tjänstemännens arbetssituation. Verksamheten kommer vidare att ha en extra halvtidstjänst under 
tre månader för att utföra enklare administrativa arbetsuppgifter och därmed frigöra resurser för tjänstemän på 
överförmyndarexpeditionen att kunna hantera samverkan med Älvsbyn. 
Under slutet av 2018 påbörjades ett arbete med att utveckla blanketter till e-tjänster. Detta arbete kommer att fortgå 
och de första e-tjänsterna kommer att lanseras under våren 2019. För att verksamheten ska effektiviseras och spara 
tid vid tillsyn och granskning av årsräkningar krävs en utveckling av användande av e-tjänster. 
Piteå kommun har under 2018 tagit emot underåriga kvotflyktingar vilket påverkar Överförmyndarnämndens 
verksamhet då alla underåriga ska ha en särskilt förordnad förmyndare. I vissa ärenden har även god man behövt 
förordnas i avvaktan på tingsrättens beslut. Nämnden vet inte hur detta kommer att påverka verksamheten framöver. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Identifiera och redovisa verksamheter 

(processer) som kan drivas i samarbete 

med civilsamhället eller med former 

som stärker medarbetarnas delaktighet 

Klar 
Uppdrag från 

Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 

ÅR 2019 

En gemensam nämnd och verksamhet 

med Älvsbyns kommun är beslutad, den 

nya organisationen träder i kraft januari 

2019. 
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Kost- och servicenämnden 

Nämndens uppdrag 

Kost-och servicenämnden är en gemensam nämnd mellan Luleå och Piteå kommun. Uppdraget är att producera 
kylda maträtter vid Öjebyn produktionskök till ordinärt boende i Piteå kommun och ordinärt och särskilt boende i 
Luleå kommun. Nämnden ska utveckla måltidsverksamheten och begränsa kostnadsökning inom området. 

Periodens händelser 

 2018 var ett planeringsår med fokus på att förbereda verksamheten och organisationen inför uppstarten den 
1 februari 2019 

 Om- och tillbyggnad har genomförts vid Öjebyns produktionskök 
 Planering pågår bland annat med att skapa attraktivt måltidsutbud till matgästerna, introducera nyanställda 

och befintliga medarbetare, säkerställa tydliga och säkra rutiner för drift, underhåll och internkontroll 
 En av de större upphandlingarna i Piteå kommun avseende livsmedel har avslutats där även Kost- och 

servicenämndens (KSN) volymer ingår 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

2018 2017 

Intäkter 277 0 

Kostnader -277 0 

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) 0 0 

Anslag (skattemedel) 0 0 

Internränta 0 0 

Avskrivning 0 0 

Årets utfall 0 0 

Investeringar 0 0 

Budgetavräkning (tkr) 

Nettokostnader Budget Avvikelse 

Kost- och servicenämnden 0 0 0 

Summa 0 0 0 

God ekonomisk hushållning 

Kost- och servicenämnden startade 15 mars 2018. Ansvaret för produktion av kylda maträtter till ordinärt boende i 
Piteå övergick då till nämnden. Under året har 43 994 antal portioner varav normalkost 37 700 stycken och 
specialkost 6 294 stycken. Fastighets- och servicenämnden har under året hanterat Piteå kommuns kostnader och 
intäkter för denna produktion. De kostnader som belastat Kost- och servicenämnden är kostnader för nämndens 
administration. Kostnaden 277 tkr fördelas lika mellan Luleå och Piteå kommun. 

Framtiden 

Fokus är att få en väl fungerande samverkan runt produktionen av kylda maträtter till Luleå och Piteå kommun. I 
detta ligger att utveckla arbetsprocesser, rutiner och arbetsformer för att uppnå kvalitetssäkrade och välsmakande 
maträtter. 

Åtgärder och uppdrag 

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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Piteå Kommunföretag AB (koncernen) 

Koncernberättelse 

Resultatsammanställning per bolag vid årsbokslutet 

(tkr) 

Piteå Kommunföretag AB 

AB PiteBo 

Piteå Renhållning och Vatten AB 

Piteå Näringsfastigheter AB (konc) 

Piteå Hamn AB 

AB PiteEnergi (konc) 

Piteå Science Park AB 

Periodens händelser 

2017 2018 2018 Koncernbidrag 2018 

Resultat efter Resultat efter Nettoresultat Lämnat Erhållet 

finansiella poster finansiella poster 

-10 284 -9 834 24 424 -4 380 56 211 

20 338 26 645 22 940 

7 233 10 638 6 -5 709 

18 944 16 420 7 293 -8 210 

9 412 9 321 3 046 -4 661 

69 268 75 263 29 717 -37 631 

-2 520 -4 313 7 4 380 

 NBA Energi & Miljöutveckling AB ombildades i början av året till Trähallen AB och blev ett delägt bolag 
mellan Piteå Näringsfastigheter AB (51 %) och Lundkvist Trävaru AB (49 %). 

 Norrgasol AB är sedan början av året ett helägt dotterbolag till AB PiteEnergi. Under hösten påbörjades en 
diskussion om att sälja Norrgasols mark och byggnader till Piteå Hamn AB. 

 Ny VD rekryterades i början av året till Piteå Näringsfastigheter AB. 
 Arbetet med att anpassa bolagen till GDPR (Dataskyddsförordningen) har pågått under perioden och är nu 

implementerat i bolagen. 
 Arbetet med en anpassning av bolagens verksamheter till ny lag för informationssäkerhet påbörjades under 

hösten, vilket koordineras och leds av kommunens informationssäkerhetsansvarig. 
 Reviderat ägardirektiv för Nolia AB har framtagits tillsammans med de övriga ägarkommunerna Skellefteå 

och Umeå. 
 Arbetet med samverkan/samordning inom koncernen och med kommunen har fortsatt. Inom fokusområdet 

inköp har en lösning med en gemensam inköpsorganisation för koncernen beslutats och implementerats 
under hösten. 

 Nolias VD avslutade sin anställning i augusti, en tf. VD har utsetts. 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

Intäkter 

Kostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

Skatt 

Årets resultat 

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 

Minoritetsintresse 

Investeringar 

Analys 

Ekonomi 

Helt uppfyllt 

2018 2017 

1 069 767 1 006 162 

-908 620 -846 729 

161 747 159 433 

652 1 070 

-47 454 -55 795 

114 345 104 708 

0 0 

-22 131 -21 881 

92 214 82 827 

90 526 81 436 

1 688 1 391 

367 565 358 638 

I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå 
Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi och Piteå 
Science Park AB. Nolia AB ägs till 33,33 procent och redovisas som intressebolag. 
Dotterbolagens resultat efter finansiella poster är i flera av bolagen bättre än föregående år. Totalt sett innebär det 
också att koncernens resultat efter finansiella poster är bättre än för samma period föregående år och väsentligt bättre 
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än budget och landar på 114,3 mkr. Resultatförbättringen härrör till största delen av minskade räntekostnader men 
även ett något förbättrat rörelseresultat. 
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under 2018 uppgått till 367,6 mkr, budgeterat utfall 
var 445,4 mkr. 
Likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns koncernkonton, uppgår per 181231 till 60,3 mkr. 
I jämförelse med 171231 har likviditeten minskat med 33,9. 
Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår 181231 till 2 416,1 mkr. Lånen har under 2018 minskat 
med 5,9 mkr. 
Koncernens totala balansomslutning uppgår till på 4 172,6 mkr. Det innebär att bolagskoncernen utgör mer än 
hälften av den totala kommunkoncernens balansomslutning för Piteå kommun. 
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Piteå Kommunföretag AB (moderbolag) 

Bolagets uppdrag 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom i 
huvudsak Piteå kommun samt därmed förenlig verksamhet. 
Bolaget ska utgöra ett aktivt instrument för styrning, uppföljning och ekonomisk samordning av kommunal 
verksamhet som bedrivs i bolagsform. VD i bolaget ansvarar för att samordning sker mellan bolagskoncernen och 
övriga verksamheter i kommunkoncernen. VD ansvarar vidare för att vid behov hjälpa dotterbolags VD:ar i frågor 
av strategisk eller operativ karaktär. VD har möjlighet att på eget initiativ i dialog med bolagens styrelseordförande 
delta i dotterbolagens styrelsesammanträden. 

Periodens händelser 

 Enligt styrelsens förslag beslutade årsstämman i maj att lämna utdelning med 7,45 mkr utifrån bokslut 2017, 
till ägaren Piteå kommun 

 Riskanalys och internkontrollplan har framtagits för 2018 
 Möte har genomförts med kommunens näringslivsavdelning och bolagens VD:ar i syfte att tydliggöra roller 

och ansvar avseende att förbättra Piteås arbete med att utveckla näringslivet i kommunen 
 En reviderad bolagspolicy har framtagits samt även beslutats av Kommunfullmäktige 
 Ett arbete med förbättrad Info-säkerhet drivs nu i samverkan mellan kommunen och bolagen 
 En översyn av investeringsprocessen genomfördes under hösten. Resultatet ska bli riktlinjer för hur 

investeringar ska prioriteras och beslutas inom koncernen 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

2018 2017 

Intäkter 943 518 

Kostnader -5 123 -4 951 

Rörelseresultat -4 180 -4 433 

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -5 654 -5 851 

Resultat efter finansiella poster -9 834 -10 284 

Bokslutsdispositioner 41 246 40 215 

Skatt -6 988 -6 784 

Årets resultat 24 424 23 147 

Investeringar 0 28 500 
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 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 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Ekonomi Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 

långsiktigt hållbar 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 

åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Analys 

Ekonomi 

Helt uppfyllt 

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -9,8 mkr vilket är bättre än budget och bättre än utfallet för 
2017. I resultatet ingår en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med -0,6 mkr. Räntekostnaderna är något lägre än 
föregående år, då en mindre del av de långfristiga lånen amorterades bort under hösten 2017. Därutöver planeras att 
under första kvartalet 2019 göra ytterligare en amortering. 
Piteå Kommunföretag AB har uppfyllt målet att klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen 
för koncernen Piteå Kommunföretag AB. 

Strategiska områden 

Prioriterade mål 

Bolaget har stöttat det näringspolitiska arbete som bedrivs inom kommunen och i bolagen, samt att vidare stärka 
varumärket Piteå. Inom bolagskoncernen lyfts fram jämställdhets- och mångfaldsaspekter, bland annat genom 
redovisningar i samband med årsstämmorna. Aktivt bistått dotterbolaget AB PiteBo i arbetet med att utveckla 
potentiella nya bostäder byggda av elever vid Strömbackagymnasiet. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Uppfyllt i hög grad 

Ett gemensamt arbete har utförts tillsammans med kommunens Näringlivsavdelning och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att stärka Piteå som ort för företag och människor. 

Demokrati och öppenhet 

Uppfyllt i hög grad 

Genom en gemensam pressrelease för hela bolagskoncernen fick allmänheten en bra bild av de kommunala bolagens 
verksamhet. 
Bolagen har organiserat en så kallad "Årsstämmodag", där information ges av samtliga bolag till 
kommunfullmäktiges ledamöter. Här fanns också möjlighet att ställa frågor om verksamheten. 
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Livsmiljö 

Uppfyllt i hög grad 

För att förbättra förutsättningarna för livsmiljön har AB PiteBo som ingår i koncernen projekterat bostäder i centrala 
Piteå och i ytterområden. 
Gemensamt arbete med koordinering av näringslivsarbetet med aktörer som PIKAB med dotterbolagen, 
Näringslivsavdelningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Framtiden 

De förändringar avseende begränsade ränteavdrag för företag och som planeras införas av regeringen under året 
kommer när de införs påverka såväl moderbolaget som döttrarna negativt. 
En första höjning av styrräntan har nu skett i januari 2019 med + 0,25%. Under 2019 finns risk att styrräntan kan 
höjas ytterligare, men då marginellt och förmodligen först mot slutet av året. Med tanke på lånebild och gällande 
finanspolicy förväntas inte eventuella höjningar av Riksbankens styrränta påverka moderbolagets eller 
dotterbolagens resultat nämnvärt under året. 
En mindre konjunkturnedgång och specifikt då det gäller byggmarknaden kan påverka bolagen positivt eftersom 
konkurrensen om de projekt som ska genomföras under året förväntas öka. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på Koncernbudget 2018 Rapporteras Arbetet med samverkan inom 

samverkan med andra inom 
Klar 

ÅR 2018 koncernen och med andra delar av 

kommunkoncernen som innebär ökad kommunkoncernen pågår. Den 

effektivitet, minskade kostnader, inköpsorganisation som under 2018 

minskad sårbarhet och möjlighet att bildades med utgångspunkt i PiteEnergis 

säkerställa kvalitet i verksamheterna. befintliga organisation har under året 

kommit igång och servar samtliga bolag 

inom koncernen. Inom 

näringslivsarbetet pågår ett samarbete 

mellan bolagen, Näringslivsavdelningen 

och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Uppdraget finns i Pikabs Strategiska 

plan. 

Total utdelning ska omfatta 8,0 mkr/år. 

Dock kan utdelningen reduceras med 

eventuellt bokfört koncernbidrag till 

Piteå Science Park AB, för det år som 

utdelningen härrör från. 

Klar 
Uppdrag från 

Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 

ÅR 2019 

Kommunchefen får i uppdrag att 

tillsammans med koncern-VD ta ansvar 

för de ledningskonsekvenser samt 

utveckla och samordna de områden 

som beskrivs under kapitel 6 i 

”Riktlinjer 2018-2020”. Syftet är ökad 

måluppfyllelse för de övergripande 

målen med särskilt fokus på de tre 

prioriterade målen. 

Klar 
Uppdrag från 

Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 

ÅR 2019 

Kommunchef och koncern VD träffas 

regelbundet och ibland tillsammans med 

dotterbolags VD:ar och har då särskilt 

fokuserat på följande områden: 

- Innovation och digitalisering 

- Arbeta för ökad inflyttning av 

befolkning i arbetsför ålder 

- Näringslivsklimatet 

Inom dessa tre områden genomfördes 

2018 ett antal gemensamma aktiviteter. 

Övriga områden diskuteras på 

gemensamma träffar där 

erfarenhetsutbyte sker. 
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AB PiteBo 

Bolagets uppdrag 

AB PiteBos huvuduppgift är att på uppdrag av Piteå kommun arbeta för att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra 

kommunens bostadspolitiska ambitioner genom att trygga tillgången på bra bostäder och i förekommande fall 
lokaler som upplåts med hyresrätt, alt kooperativ hyresrätt, inom kommunen. På så sätt tillhandahålls prisvärda 
bostäder i en miljö där människor trivs och kan utvecklas på ett positivt sätt med inflytande på sitt boende. 
Bolaget ska vara delaktiga och ledande i arbetet att uppfylla Piteå kommuns ansvar inom bostadsförsörjningen i 
kommunen. Därför ska bolaget ha en marknadsandel inom Piteå kommun avseende bostäder som upplåts med 
hyresrätt som långsiktigt uppgår till minst 45 % och högst 55 %. 

Periodens händelser 

 Strömbackaskolans produktion av hus 4 på Furulund, fortgår. Leverans av fyra lägenheter beräknas ske 
2019. 

 Strömbackaskolans produktion av hus 1 på Universitetsområdet har under hösten 2018 planerats och 
förberetts för byggstart. Hus 1 är det första i raden av totalt tre hus. 

 I slutet av året har ett nyproduktionsprojekt prioriterats på Universitetsområdet. Bolagets styrelse tar 
ställning till projektet i januari 2019. 

 Bolaget har under hösten 2018 anställt en fastighetsstrateg i syfte att stärka den strategiska grunden i 
bolagets fastighetsförvaltning. 

 Bolaget har under perioden varit delaktiga i att etablera en gemensam inköpsorganisation inom PIKAB. 
Ambitionen är att effektivisera hela inköpsprocessen. 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

2018 2017 

Intäkter 253 045 243 972 

Kostnader -210 414 -204 569 

Rörelseresultat 42 631 39 403 

Finansiella intäkter 3 2 

Finansiella kostnader -15 989 -19 067 

Resultat efter finansiella poster 26 645 20 338 

Bokslutsdispositioner -2 487 2 509 

Skatt -1 218 648 

Årets resultat 22 940 18 477 

Investeringar 29 801 88 774 
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Ekonomi Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 

långsiktigt hållbar 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 

åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Analys 

Ekonomi 

Helt uppfyllt 

Bolaget har haft en god och stabil ekonomisk utveckling flera år i rad och 2018 års resultat före skatt och 
dispositioner, 26,6 mkr, är ett av de högsta historiskt. Jämfört med 2017 har resultatet förbättrats med 31 % från 
20,3 mkr och än mer vid jämförelse med 2016 (64 %). Anledningen är högre hyresintäkter och lägre räntekostnader. 
Jämfört med budget för 2018 är utfallet en förbättring med 5,2 mkr eller 24 %. I utfallet ingår då en 
nedskrivningspost på 2,6 mkr vilket inte har ingått i budgeten. Avkastningen på justerat eget kapital uppgick till 
7,4 % vilket ligger över ägarens långsiktiga krav på 5,0 %. Avkastningen för 2017 uppgick till 6,2 %. 

Personal 

Helt uppfyllt 

Den förändring som genomfördes i bovärdsorganisationen 2017 har etablerats. I den förändringen skapades en 
projektgrupp med tre bovärdar som frigjordes från sina bovärdsområden för andra arbetsuppgifter. Det har resulterat 
i att bolaget har kunnat genomföra fler utvecklingsprojekt, fler åtgärder har vidtagits i egen regi samt att avlastningen 
vid stora arbetsbelastningar har fungerat bättre. 
Bolagets gemensamma personalträning har utökats under 2018 till drygt 70 träningspass vilket är en ökning med 
55 % jämfört med 2017. Detta uppmärksammas positivt av företagshälsovården och uppskattas av medarbetarna. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Bolaget har arbetat aktivt med nyproduktion i ett flertal projekt. Tre exempel är projektet "Blåbärsskogen" med 64 
lägenheter, hus 4 på Furulund med fyra lägenheter samt hus 1 på Universitetsområdet med åtta lägenheter. Samtliga 
dessa projekt bidrar till kommunens prioriterade mål med fler bostäder (tillväxt), nya bostadsmiljöer (attraktiva och 
varierande boendemiljöer) samt en mångfald i bostadsalternativ för olika kundgrupper. 
Ombyggnad av ett tidigare gruppboende har genomförts, vilket resulterat i fyra nya lägenheter på den ordinarie 
bostadsmarknaden. Under året har 35 lägenheter tilldelats kommunen för nyanlända, enligt kommunens behov. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Helt uppfyllt 

Bolagets samarbete med Strömbackaskolans byggprogram skapar praktikplatser för elever på en verklighetsanknuten 
byggarbetsplats. Syftet är att säkerställa god kvalitet på utbildningen samt öka elevernas konkurrenskraft på 
arbetsmarknaden. 
Produktion av hus 4 på Furulund har fortgått under året. Inflyttning beräknas ske 2019. Stora förberedelser har 
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samtidigt skett för att möjliggöra nästa elevbygge på Universitetsområdet. Bolaget har under året investerat 3,8 mkr i 
projektet som bl.a. avser markarbeten. Totalt planeras för tre stycken trevåningshus med totalt 24 lägenheter. 
Enligt överenskommelse mellan kommunen, Strömbacka och bolaget, ska parterna planera för behovet av 
elevbyggen de kommande tio åren, därav har diskussioner redan inletts. 
Under 2018 har bolaget i samverkan med Strömbacka genomfört ett projekt med syfte att genomlysa det 
systematiska arbetsmiljöarbetet på elevbygget. Tack vare projektet har arbetsmiljöarbetet förbättrats. 

Demokrati och öppenhet 

Helt uppfyllt 

Pitebor i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens 
utveckling. 
Gårdsgrupper är hyresgästernas forum för boendeinflytande. Under 2018 har ett flertal aktiviteter genomförts, t.ex. 
förbättring av utemiljöer och genomförande av gårdsgruppskonferens med alla aktiva i gårdsgrupperna. Ett nytt 
utvecklingsavtal har ingåtts med Hyresgästföreningen. 
Enligt hyresgästenkäten är stor andel av bolagets hyresgäster nöjda eller mycket nöjda med tryggheten i de olika 
bostadsområdena. Bolaget har dock en ambition att stärka upplevelsen av trygghet ytterligare. På bolagets initiativ 
har gårdsgrupperna genomfört en workshop om förslag på trygghetsskapande åtgärder som hyresgästerna skulle 
uppskatta. Utfallet kommer att påverka bolagets satsningar på ökad trygghet framöver. 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. 
Under året har 35 lägenheter tilldelats kommunen för nyanlända. Kommunen hyr totalt 51 lägenheter för nyanlända 
på Ankars. Dessa har tidigare varit studentlägenheter. 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter. 
Tilldelning av lägenheter sker på ett objektivt sätt utan hänsyn till kön, ålder, religion eller etnicitet. Hela bolagets 
uthyrning vilar på denna grund och säkerställer enskilda människors likvärdiga rättigheter. 
Rekryteringen av en kvinnlig bovärd i bolagets bovärdsgrupp, medför en ökad jämställdhet vilket är positivt både för 
arbetsmiljön och i hyresgästrelationer. 

Livsmiljö 

Uppfyllt i hög grad 

Arbetet med att minska energianvändandet har bedrivits med samma höga ambition som tidigare år. Samverkan med 
Luleå Tekniska Universitet pågår i tre olika projekt med syfte att åstadkomma energieffektiv fastighetsdrift. 
Bolaget har gått med i Allmännyttans Klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av 
växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att 
energianvändningen ska minska med 30 procent med utgångspunkt från år 2007. 
Den planerade investeringen i konvertering av ventilation till från och tilluftsventilation med värmeåtervinning 
(FTX) har försenats. Projektet påbörjades i slutet av 2018 och färdigställs under 2019. 

Framtiden 

Det främsta orosmolnet är ränteutvecklingen efter att Riksbanken höjde reporäntan i december 2018 från -0.50 % till 
-0.25 %. Riksbanken prognosticerar en nästa höjning under andra halvan av 2019. Räntenivån är fortsatt mycket låg 
men trenden har brutits. Bolaget har en relativt hög låneskuld, 864,4 mkr, och även små räntehöjningar påverkar 
bolagets resultatutveckling negativt. En ränteuppgång på 1 % motsvarar på sikt ökade räntekostnader på ca 9 mkr per 
år, vilket väsentligt påverkar bolagets resultat framåt i tiden. Bolagets ambition är att över tiden arbeta ned 
låneskulden med löpande amortering samt att undvika större nyupplåning för att minska känsligheten vid 
ränteuppgång. 
Högre räntenivå leder inte enbart till ökade räntekostnader utan sänker också marknadsvärdet i det befintliga 
fastighetsinnehavet. Detta medför ökade risker för nedskrivning, främst i de yttre geografiska områdena där 
marknadsvärdena är lägre än i de centrala delarna. 
Att nå en överenskommelse med Hyresgästföreningen om en höjning av bolagets hyresnivå är en av bolagets mest 
centrala frågor. En ökad intäktsbas är en förutsättning för kunna leverera i enlighet med lagstiftning och ägardirektiv, 
dvs. att ansvara för en långsiktig fastighetsförvaltning, att nyproducera enligt plan, att kunna utveckla bolaget i 
service, teknik och hyresgästernas inflytande samt att behålla en stark ekonomisk grund. 
Under 2019 gäller nya regler för begränsning i ränteavdrag. I takt med att räntan höjs kommer effekten av dessa nya 
regler att påverka bolaget alltmer negativt i form av ökad skatt. 
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Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 

samverkan med andra inom 

kommunkoncernen som innebär ökad 

effektivitet, minskade kostnader, 

minskad sårbarhet och möjlighet att 

säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

Klar 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 

Arbetet med samverkan inom 

koncernen och med andra delar av 

kommunkoncernen pågår. Den 

inköpsorganisation som under 2018 

bildades med utgångspunkt i PiteEnergis 

befintliga organisation har under året 

kommit igång och servar samtliga bolag 

inom koncernen. Inom 

näringslivsarbetet pågår ett samarbete 

mellan bolagen, Näringslivsavdelningen 

och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Uppdraget finns i Pikabs Strategiska 

plan. 
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AB PiteEnergi (koncernen) 

Bolagets uppdrag 

AB PiteEnergi ska på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånare och företag inom, i huvudsak 
Piteå kommun, med energi i form av el, fjärrvärme samt infrastruktur inom data- och telekommunikationsområdet. 
Detta för att bidra till att tillskapa en god livs- och företagsmiljö i kommunen och på övriga marknader där bolaget 
verkar. Bolaget ska verka för en konkurrenskraftig prissättning samt en väl utvecklad miljöprofil på de produkter 
och tjänster man tillhandahåller. 
Bolaget ska också genom en långsiktig, aktiv och väl strukturerad utvecklingsverksamhet arbeta för en ökad tillgång, 
produktion och användning av förnyelsebar energi. 

Periodens händelser 

 Försäljningen av el och fjärrvärme överstiger budgeterade siffror trots att året varit 1,2 % varmare än ett s.k. 
normalår, till stor del beroende på att inledningen av året var betydligt kallare än normalt. Ökad efterfrågan 
inom Europa har höjt priset på så kallade ursprungsgarantier, något som ökar företagets kostnader för 
förnybar el och således minskat marginalen på såld el. Elproduktionen i Sikfors kraftstation gynnas av de 
höga elpriserna under året och gör ett resultat över budget. 

 Under året har utvecklingsprojektet i Hortlax avbrutits och anläggningen sålts till tidigare samarbetspartner. 
 Under hösten etablerades en ny tjänsteavdelning inom företaget med syfte att utveckla tjänster inom bl.a. 

solel och laddinfrastruktur. Arbete med digitalisering fortsätter, både genom interna projekt och genom att 
utveckla nya tjänster till kunderna 

 Investeringar i infrastrukturer och digitalisering ligger på en hög nivå och skapar förutsättningar för att 
långsiktigt bibehålla leveranssäkerhet och att utveckla affärerna. Bidrag för utbyggnad av bredband i 
glesbygd har beviljats under året vilket skapar förutsättningar att bygga ut och ansluta flertalet byar de 
närmaste åren. 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

2018 2017 

Intäkter 537 980 503 383 

Kostnader -458 865 -428 060 

Rörelseresultat 79 115 75 323 

Finansiella intäkter 2 546 258 

Finansiella kostnader -6 398 -6 313 

Resultat efter finansiella poster 75 263 69 268 

Bokslutsdispositioner -37 631 -34 633 

Skatt -7 915 -7 938 

Årets resultat 29 717 26 697 

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 29 695 27 294 

Minoritetsintresse 22 -597 

Investeringar 100 724 102 136 

94 



 
 

 

       

 
 

  
  

  
  

 
 

 
  

  
  

   
  

  
  

 
 

  

   
  

 
 

  

   

 
 

   

 
   

 

 

 

  

 
  

   
 

   
 

 

  

 
   

 

 

  

 

 
 

 

 

   

  

 
  

Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 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 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Ekonomi Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 

långsiktigt hållbar 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 

åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Analys 

Ekonomi 

Helt uppfyllt 

Årets resultat är högre än någonsin tidigare. Höga marknadspriser på el medför låga marginaler på såld el, men 
samtidigt högre intäkter för elproduktionen i Sikfors kraftstation. Priset på förnybar el, s.k. ursprungsgarantier har 
ökat kraftigt under 2018 vilket sänker lönsamheten för elhandelsaffären. Elnät-, fjärrvärme- samt bredbandsaffärerna 
har samtliga levererat höga resultat. Under året har en ny tjänsteavdelning etablerats med syfte att utveckla nya 
tjänster som ska tillföra värde för kund. Digitaliseringen skapar möjligheter; under hösten påbörjades byggnation av 
ett så kallat LoRa nät, som i framtiden ska bära information från sensorer i det smarta samhället. Företagets 
finansiella ställning är god och årets resultat överskrider budget, vilket ger en ekonomisk långsiktig hållbarhet som 
möjliggör utveckling. 

Personal 

Helt uppfyllt 

Som arbetsgivare fokuserar PiteEnergi på social hållbarhet, förtroende och tillit - bärande delar för en effektiv och 
hälsosam organisation. Resultatet i Great Place To Work, som mäter medarbetarnas engagemang, visar att hela 96 % 
av medarbetarna är stolta eller mycket stolta över vad PiteEnergi bidrar med till samhället. Under december fick 
PiteEnergi utmärkelsen "Sveriges Friskaste Företag" i Norrbotten, efter att huvudskyddsombudet nominerat 
företaget. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Företaget har under perioden bidragit till de övergripande målen genom utökning av befintlig infrastruktur för 
bredband, el och fjärrvärme. Fokus på långsiktig social-, miljö-, och ekonomisk hållbarhet samt ett fortsatt 
relationsbyggande med kunder och leverantörer bidrar också till de övergripande målen. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Uppfyllt i hög grad 

PiteEnergi har under 2018 bidragit till näringslivet genom att leverera infrastruktur där behov och möjlighet funnits. 
Genom hög säkerhet i leveranser och konkurrenskraftig prisbild bidrar företaget till ett attraktivt Piteå. Högre 
samverkan med Piteå Kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning och övriga kommunala bolag skapar förutsättningar 
för satsningar och nyetableringar inom kommunen. 
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Demokrati och öppenhet 

Uppfyllt i hög grad 

PiteEnergis värdegrund Lokaltänksamhet bygger på Kundnytta, Omtänksamhet och Hållbarhet; värden som 
verksamheten strävar mot i affärsplanen och avdelningarnas verksamhetsplaner. 
Hållbarhetsrapporteringen fungerar som ett viktigt verktyg vilket tydligt och transparent visar bolagets arbete med 
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

Livsmiljö 

Uppfyllt i hög grad 

Hållbarhet är prioriterat inom hela PiteEnergis verksamhet. Säkra och stabila leveranser av el, fjärrvärme och 
bredband, till attraktiva priser, skapar möjligheter för god livsmiljö för kommunens invånare, såväl privata, företag 
och föreningsliv. 

Framtiden 

Energibranschen är inne i en omvälvning då den tekniska utvecklingen går fort. Digitaliseringen, utveckling av 
solenergi, laddningsbara fordon och lagring av el kommer att påverka både produkt-, och tjänsteutbud och även locka 
nya intressenter till de marknader PiteEnergi verkar inom. Nuvarande tjänster och produkter behöver både 
underhållas och utvecklas då marknaden utvecklas fort och så även kundernas krav på tillgänglighet och transparens. 
Detta medför att den digitala kompetensen behöver höjas inom organisationen. För att utveckla denna kompetens och 
locka talanger till företaget krävs att PiteEnergi fortsätter arbetet att vara ett "Great Place To Work". 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 

samverkan med andra inom 

kommunkoncernen som innebär ökad 

effektivitet, minskade kostnader, 

minskad sårbarhet och möjlighet att 

säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

Klar 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 

Arbetet med samverkan inom 

koncernen och med andra delar av 

kommunkoncernen pågår. Den 

inköpsorganisation som under 2018 

bildades med utgångspunkt i PiteEnergis 

befintliga organisation har under året 

kommit igång och servar samtliga bolag 

inom koncernen. Inom 

näringslivsarbetet pågår ett samarbete 

mellan bolagen, Näringslivsavdelningen 

och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Uppdraget finns i Pikabs Strategiska 

plan. 
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Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 

Bolagets uppdrag 

Piteå Näringsfastigheter AB skall främja sysselsättningen och bidra till en differentiering av näringsliv och 
arbetsmarknad inom Piteå Kommun genom att uppföra, äga, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och lokaler 
för industri-, kontors-, utbildnings- och offentlig verksamhet samt handel. Därutöver äga och förvalta aktier i dotter-
och intressebolag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål, utan att det innebär spekulativ verksamhet. 
Bolaget skall med beaktande av kommunens tillväxtpolitiska ambitioner bedriva sin verksamhet på ett affärsmässigt 
och kostnadseffektivt sätt men i vissa fall med ett kalkylerat högre risktagande än vad som kan vara affärsmässigt 
motiverat om detta bidrar till en ökad sysselsättning inom kommunen. 

Periodens händelser 

 Ny VD tillträdde den 1 februari. Tidigare marknadschef lämnade sitt uppdrag under våren och ersattes 
genom intern rekrytering av befattningen marknadsansvarig. Utöver detta har bolaget under året även 
rekryterat och tillsatt befattningarna drift- och underhållsansvarig samt marknadskoordinator. 

 Uppstarten/ombildandet av NBA till det delägda dotterbolaget Trähallen AB genomfördes under våren. 
Trähallen AB genomförde under sommaren upphandling av entreprenad och byggstart avseende 
produktionslokaler för träindustri på Haraholmen. 

 Entreprenad avseende tillbyggnad av kontorslokaler och laboratorium vid Haraholmen upphandlades och 
startade under sommaren. 

 Bygget av lokaler innefattande serverhall och kontor i Öjebyn färdigställdes under sista kvartalet 
 Bolaget har under året deltagit i arbete angående ett renodlingsprojekt som behandlar ägande av olika typer 

av fastigheter inom kommunkoncernen. 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

2018 2017 

Intäkter 140 263 137 998 

Kostnader -110 860 -101 559 

Rörelseresultat 29 403 36 439 

Finansiella intäkter 2 985 900 

Finansiella kostnader -15 968 -18 395 

Resultat efter finansiella poster 16 420 18 944 

Bokslutsdispositioner -8 210 -9 450 

Skatt -917 -3 212 

Årets resultat 7 293 6 282 

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 5 627 4 294 

Minoritetsintresse 1 666 1 988 

Investeringar 71 747 68 282 
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Ekonomi Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 

långsiktigt hållbar 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 

åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Analys 

Ekonomi 

Uppfyllt i hög grad 

Koncernen visar ett positivt resultat och når över det avkastningskrav på 5 % som ägarna ställt. Soliditeten stärks 
därmed och fortsätter närma sig ägarkravet på 20 %. Koncernen uppvisar vid slutet av året en vakansgrad om 2,3 % 
vilket är lägre än den lokalreserv på mellan 3-5 % som är det uppställda målet av ägarna. Den låga vakansgraden 
tillsammans med fortsatt låga räntenivåer lägger grunden till årets resultat. 

Personal 

Helt uppfyllt 

Koncernen arbetar fortsatt aktivt för att vara en attraktiv, hälsofrämjande och jämställd arbetsplats. Arbetet med 
delaktighet och fortsatt högt engagemang i hela organisationen fortsätter bland annat med veckovisa 
informationsmöten och delaktighet för samtliga medarbetare i strategi och affärsplanearbete. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Koncernen har fortsatt stödja näringslivet i Piteå, genom att tillhandahålla attraktiva och ändamålsenliga lokaler och 
på så sätt främja tillväxten i kommunen. Värdet av mångfald har beaktats vid rekryteringar och i upphandlingar. 
Koncernen har aktivt deltagit i att utforma, utveckla och påverka stadsbilden genom att vårda och hålla en god 
klimat- och underhållsstatus i fastigheternas yttre och inre miljö. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Uppfyllt i hög grad 

Koncernen bidrar till Piteås attraktivitet genom att skapa möjligheter för verksamheter och företag att etablera sig, 
verka och utvecklas i vårt fastighetsbestånd. Under 2018 har PnF fått möjligheten att ge ca 60 verksamheter 
förbättrade förutsättningar genom anpassning, utökning eller helt nya lokaler i koncernens bestånd. Utöver detta har 
nyproduktion av ca 4 000 kvadratmeter verksamhetslokaler startats under året. Dessa kommer att tas i bruk under 
2019 av hyresgäster i form av tillväxtföretag med stark framtidstro som ger möjligheter till ytterligare arbetstillfällen 
i kommunen. 

Demokrati och öppenhet 

Uppfyllt i hög grad 

Koncernen verkar i sitt arbete för ett demokratiskt och jämställt bemötande av medarbetare, hyresgäster och övriga 
samarbetspartners. 
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Livsmiljö 

Uppfyllt i hög grad 

En stor del av livet tillbringas på arbetsplatsen, vilket i sin tur gör arbetsplatsen till en väsentlig dela av livsmiljön. 
Koncernen satsar fortsatt på att skapa och erbjuda attraktiva och hållbara miljöer för företag, verksamheter och dess 
medarbetare att verka och utvecklas i. 

Framtiden 

Konsumentprisindex ökade med mer än 2 % under 2018 vilket innebär att hyror knutna till index kommer att 
uppräknas under 2019. Räntorna förväntas stiga något under kommande år men låneportföljens sammansättning 
kommer att fördröja eventuella effekter av räntehöjningar till kommande år. I linje med en avtagande konjunktur 
förväntas efterfrågan på lokaler avta under 2019. Pågående och kommande underhållsinvesteringar i kombination 
med förväntade ökade vakanser i vissa delar av beståndet förväntas kommande år leda till ökade 
nedskrivningsbehov. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 

samverkan med andra inom 

kommunkoncernen som innebär ökad 

effektivitet, minskade kostnader, 

minskad sårbarhet och möjlighet att 

säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

Klar 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 

Arbetet med samverkan inom 

koncernen och med andra delar av 

kommunkoncernen pågår. Den 

inköpsorganisation som under 2018 

bildades med utgångspunkt i PiteEnergis 

befintliga organisation har under året 

kommit igång och servar samtliga bolag 

inom koncernen. Inom 

näringslivsarbetet pågår ett samarbete 

mellan bolagen, Näringslivsavdelningen 

och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Uppdraget finns i Pikabs Strategiska 

plan. 
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Piteå Renhållning och Vatten AB 

Bolagets uppdrag 

Piteå Renhållning och Vatten AB skall, inom gällande tillstånd och verksamhetsområde, på ett miljömässigt och 
kostnadseffektivt sätt tillgodose invånarnas och företagens behov med hantering av avfall samt svara för vatten- och 
avloppsanläggningarna för Piteå kommuns räkning. Genom enkelhet och ekonomiska styrmedel skall bolaget verka 
för en ökad återvinning och en minskning av avfallsmängder till deponi. Producerat vatten ska vara av god kvalité 
och omhändertagandet samt reningen av avloppsvatten och liknande ska ske så att vattenmiljön skyddas. 

Periodens händelser 

 Implementerat ny verksamhetsplan med tillhörande aktiviteter inom varje avdelning 
 Organisatoriska förändringar för att tydliggöra ansvarsområden och skapa resurseffektivitet 
 Ingått samarbetsavtal med Piteå Hamn AB för drift och skötsel av fastigheter samt oljehamn 
 Slutfört projektering och upphandling av det nya VA-verksamhetsområdet på Renön/Nötön 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

Intäkter 

Kostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

Skatt 

Årets resultat 

Investeringar 

Mål och måluppfyllelse 

2018 2017 

168 641 154 489 

-153 309 -141 737 

15 332 12 752 

59 46 

-4 753 -5 565 

10 638 7 233 

-10 584 -7 206 

-48 -21 

6 6 

76 388 45 679 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 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 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Ekonomi Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 

långsiktigt hållbar 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 

åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 
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Analys 

Ekonomi 

Helt uppfyllt 

Årets resultat före bokslutsdispositioner blev 10,6 mkr vilket är 4,3 mkr bättre än budget samt 3,4 mkr bättre än ifjol. 
Den största bidragande orsaken till det positiva resultatet är att samtliga intäktsslag ökade mer än förväntat, bland 
annat på grund av ökade avfallsvolymer till Bredviksberget återvinningscentral samt försäljning av tjänster till Piteå 
Hamn AB. 
På kostnadssidan blev utfallet något högre än budget, främst på grund av produktionskostnader kopplat till de ökade 
intäkterna men även höga reparationskostnader på fordonsparken samt ett längre oplanerat stopp av rötgaskammaren 
på Sandholmens avloppsreningsverk. 

Personal 

Uppfyllt i hög grad 

Under 2018 har satsningar på friskvård utförts med syfte att försöka minska sjukfrånvaron. Motionsbonus, 
stegtävling och gemensamma gruppträningar har erbjudits de anställda. 
All personal har under april och maj månad haft en egen verksamhetsdag med sin avdelning och utifrån en 
genomförd SWOT-analys tillsammans skapat aktiviteter i bolagets verksamhetsplan. För 2018 rapporterades 265 
aktiviteter in och sammanlagt har 94 % av de anställda inom bolaget haft en egen aktivitet i verksamhetsplanen. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Bolagets nya verksamhetsplan är en viktig pusselbit i arbetet med kommunens prioriterade mål. Verksamhetsplanen 
har sin grund i ägardirektivet samt kommunens strategiska områden och prioriterade mål. Den möjliggör för bolagets 
medarbetare att koppla konkreta aktiviteter mot de prioriterade målen. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Uppfyllt i hög grad 

Under året har en säljare anställts för att aktivt vara ute hos företagskunder för att tillgodose deras behov inom avfall-
och VA-tjänster och därmed ge en bättre service till näringslivet. För 2018 har 138 företagsbesök genomförts, att 
jämföra mot 16 stycken under 2017. 
638 elever har under året fått information om bolagets verksamheter. Bland annat har 80 % av kommunens 
femteklassare läsåret 2017/2018 fått information om avfallssortering vilket var ett bättre utfall än målsättningen på 
70 %. 

Demokrati och öppenhet 

Helt uppfyllt 

Vid rekommendation att koka vatten i Koler under augusti månad, skickades information ut även på engelska och 
arabiska. En insats för att säkerställa att information om viktiga samhällstjänster når alla nyttjande inom kommunen. 
Bolaget fortsätter även sitt samarbete med SFI (svenska för invandrare) i syfte att sprida information om miljöfrågor, 
såsom avfallssortering, till kommunens alla medborgare. 
Vidare har en guidad tur för hörsel- och synskadade genomförts på Bredviksbergets avfallsanläggning. 

Livsmiljö 

Uppfyllt i hög grad 

En betydande del av 2018 års investeringar har använts för att långsiktigt bevara och utveckla kvalitets- och 
leveranssäkerheten inom VA-verksamheten. 
Entreprenadupphandlingen för det nya verksamhetsområdet på Renön/Nötön är klart och projektet sattes igång under 
hösten 2018. 
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Framtiden 

Utvecklingsarbetet inom bolaget kommer fortsatt att vara i fokus. Under 2019 kommer arbetet med 
kvalitetsledningssystemet att intensifieras genom implementeringen av ett avvikelsehanteringssystem samt 
utveckling av internkontrollplan och ledningsprocesser. 
Inom VA-verksamheten kommer organisationsstruktur och arbetssätt att granskas framförallt inom produktion för att 
försöka effektivisera och därigenom optimera resursutnyttjandet. Kvalitet och leveranssäkerhet är även här prioriterat 
där det under 2019 är budgeterat för att ta fram en långsiktig vattenförsörjningsstrategi. Målet med satsningen är att 
ta ställning till hur och var Piteås vatten skall produceras om 10 år. En sådan strategi ger förutsättningarna för att 
redan nu göra de rätta och mest kostnadseffektiva prioriteringarna och investeringarna, så att säker leverans av ett bra 
dricksvatten upprätthålls på lång sikt. 
Investeringsbehovet inom VA-verksamheten förväntas öka över tid och det kommer att innebära ett ökat lånebehov 
och därmed även ökade taxor. Likviditeten förväntas att på lång sikt bli ansträngd på grund av det ökade 
investeringsbehovet. 
Tillståndsansökan för miljötillstånd gällande mottagningsanläggningen för oljeförorenat avfall på Haraholmen är en 
viktig pusselbit i utvecklingen av verksamheten. Tillståndsansökan beräknas vara klar för inlämning i slutet av 2019. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 

samverkan med andra inom 

kommunkoncernen som innebär ökad 

effektivitet, minskade kostnader, 

minskad sårbarhet och möjlighet att 

säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

Klar 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 

Arbetet med samverkan inom 

koncernen och med andra delar av 

kommunkoncernen pågår. Den 

inköpsorganisation som under 2018 

bildades med utgångspunkt i PiteEnergis 

befintliga organisation har under året 

kommit igång och servar samtliga bolag 

inom koncernen. Inom 

näringslivsarbetet pågår ett samarbete 

mellan bolagen, Näringslivsavdelningen 

och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Uppdraget finns i Pikabs Strategiska 

plan. 
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Piteå Hamn AB 

Bolagets uppdrag 

Piteå Hamn AB skall i syfte att befrämja främst den industriella utvecklingen inom kommunen bedriva hamnrörelse 
med tillhörande logistiklösningar på ett kostnadseffektivt sätt, äga och förvalta fast och lös egendom. 
Bolaget ska samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att optimera kostnader och stärka 
hamnverksamheten. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att den utgör ett konkurrenskraftigt alternativ vid 
godstransporter. 

Periodens händelser 

 Bolaget passerade för första gången en godsomsättning på 2 miljoner ton. 
 Bolaget har varit bidragande för den fortsatta uppbyggnaden av Europas största vindkraftpark i 

Markbygden, under året passerade 86 vindkraftverk. 
 Bolaget deltar i ett antal utvecklingsprojekt för att flytta gods från land till sjö, exempelvis transporter av 

husmoduler mellan Piteå och Malmö. 
 Bolaget avslutar investeringsprojektet "Utveckling Haraholmens logistikcentrum, etapp 2" och startar upp 

sista deletappen avseende byggandet av en ny hamndel som slutförs 2020. 
 Bolagets VD representerar regionen i det under 2018 etablerade Nationella godstransportrådet. 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

Intäkter 

Kostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

Skatt 

Årets resultat 

Investeringar 

Mål och måluppfyllelse 

2018 2017 

44 098 37 294 

-33 357 -26 370 

10 741 10 924 

0 0 

-1 420 -1 512 

9 321 9 412 

-5 402 -5 733 

-873 -823 

3 046 2 856 

89 053 52 185 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Ekonomi Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 

långsiktigt hållbar 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 

åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 
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Analys 

Ekonomi 

Uppfyllt i hög grad 

Årets resultat efter finansiella poster är 9,3 mkr. Ökade logistikflöden har inneburit avsevärt högre omsättning 
44,0 mkr, vilket består av både ökade intäkter från hamnavgifter samt ökade intäkter från lagring av gods. 
Kostnadssidan i jämförelse med ett normalår har belastats av ökade driftkostnader med anledning av hårda 
vinterförhållanden och regelstyrda anpassningar av verksamhetsområdet och även ökade kostnader för tjänster 
relaterade till anlöp fartyg. 
Investeringar i lagringsytor för att möta fler affärer, exempelvis lagring av vindkraftsdelar, har genererat viss ökning 
av avskrivningar. Lägre genomsnittlig låneränta har inneburit något lägre räntekostnader. 
Den totala godsvolymen över Piteå Port & Hub har ökat med 26 % jämfört med föregående år. Utvecklingen har 
varit stabil vad gäller export av produkter från skogsindustrin och containertrafik. Petroleumprodukter och 
projektlaster står för den största ökningen. 
Bolaget har investerat 89,1 mkr 2018 huvudsakligen i en ny hamndel som består av två deletapper. Deletapp 2 
avslutas i januari 2019 och består av nytt kajavsnitt med kapacitet för tunga lyft, kajnära lagringsytor och ny 
infartsväg. Deletapp 3 inleds 2019 och kommer att innebära att den nya hamndelen färdigställs med tillkommande 
kajnära lagringsytor och förbättrad intermodal anslutning sjö-järnväg-väg. Investeringarna behövs för att generera 
ökade logistikflöden till nytta för regionalt näringsliv. 
Piteå Hamn AB klarar för räkenskapsåret 2018 ägarnas krav vad gäller avkastning och soliditet. 

Personal 

Uppfyllt i hög grad 

Piteå hamn har en jämn fördelning mellan män och kvinnor, sett till både anställd och inhyrd personal. 
Piteå hamn har under 2018 inlett ett samarbete med PIREVA vad gäller samordnad driftorganisation på Haraholmen. 
PIREVA levererar tjänster inom hamndrift och bemanning oljehamn. Detta arbete är ett konkret exempel på ökad 
samverkan inom Piteå kommunföretag. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

På en övergripande nivå och utifrån bolagets uppdrag, kan måluppfyllelsen anses vara god. Bolagets verksamhet vid 
Piteå Port & Hub har stor betydelse för det regionala näringslivets konkurrenskraft. 
Tillverkande exporterande företag fortsätter investera i regionen. Inom Haraholmens industriområde investeras ca 1 
miljard kronor av privata och kommunala aktörer. Bolagets investeringar i ny hamndel stödjer kommunens arbete att 
kunna attrahera fler företag och utveckla befintliga företag inom kommunen. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Uppfyllt i hög grad 

Utvecklingen av Piteå Port & Hub med investeringar i ny infrastruktur ger förutsättningar för utveckling av nya 
affärer och logistikflöden. Detta bidrar till en fortsatt utveckling av företag och transporter hos våra befintliga kunder 
inom skogsindustrin samt även inom exempelvis branscherna biobränsle och vindkraft. 
Ett av bolagets viktigaste mål är utökad regelbunden sjötrafik såsom linjetrafik på norra Europa och etablering av 
kustsjöfart (inrikes sjöfart). Exempel på kustsjöfart är sjötransporter av husmoduler under årets sista månader från 
Piteå till Malmö. 

Demokrati och öppenhet 

Uppfyllt i hög grad 

Bolaget har en begränsad personalstyrka och köper in externa tjänster i relativt stor omfattning. 
Bolaget har därmed begränsade möjligheter att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv, men det pågår ett arbete att via 
leverantörer av entreprenader och andra tjänster att hitta lösningar för ökad mångfald. 
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Livsmiljö 

Uppfyllt i hög grad 

Bolaget förvaltar och utvecklar Piteå Port & Hub, vilket bidrar till en utveckling av infrastruktur och goda 
kommunikationer för hela regionens näringsliv. 
Sjöfartens potential speglas i den nationella godstransportstrategin som formulerats av regeringen under 2018. En 
överflyttning av gods och transporter från väg till sjöfart och järnväg är ett viktigt steg mot fossilfria, kapacitetsstarka 
och hållbara transporter. Verksamheten visar en tydlig trend mot större volym gods per fartyg och allt större fartyg 
som anlöper hamnen, vilket minskar miljöpåverkan per transporterad mängd gods. 
Ytterligare exempel på åtgärder för ökad miljöstyrning är miljödifferentierade avgifter, elanslutning för fartyg vid 
kaj, utbyte av belysningskällor till mer energisnålteknik såsom LED och utvecklingsprojekt för att öka 
digitaliseringsgraden vad gäller både hamnrelaterade tjänster och vid fartygsanlöp. 
Långsiktigt kan en framtida flytt av järnvägsverksamhet från centrum till Piteå Port & Hub i kombination med 
strukturomvandling Norrbotniabanan möjliggöra stadsutveckling och bostadsbyggande. 

Framtiden 

Enligt Miljöberedningens förslag 2016 ska klimatutsläppen från transportsektorn minska med 70 % mellan 2010 och 
2030. Sverige ska senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Ett klimatpolitiskt 
ramverk har under 2017 röstats igenom av riksdagen och genererat en klimatlag som trätt i kraft 1 januari 2018. 
Betydelsen av kapacitetsstarka transporter speglas i både den Nationella planen 2018-2029 och den nationella 
godstransportstrategin som beslutades 2018. Regeringen har gett uppdraget att följa upp arbetet till ett nationellt 
godstransportråd 2018-2022. Det finns ett antal deluppdrag rörande sjöfartens betydelse och potentialen för 
överflyttning av gods från land till sjö. Vad som motverkar dessa ambitioner är höjda farleds- och lotsavgifter från 
Sjöfartsverkets sida under senare år. 
Strategiska infrastrukturprojekt av nationell betydelse med stor betydelse för regionen är Norrbotniabanan och Luleå 
hamns projekt Malmporten. Ett förverkligande av Norrbotniabanan innebär ökad tillgänglighet vad gäller 
godstransporter på järnväg samt ökad rörlighet inom den regionala arbetsmarknaden. Ett förverkligande av 
Malmporten innebär förbättrade möjligheter för sjöfart i Bottenviken. 
Verksamheten inom Piteå Port & Hub arbetar aktivt med ökning av kapacitet infrastruktur för att möta de ökade 
behoven av intermodala transporter och tillhörande tjänster och skapa nytta för regionalt näringsliv. Vid utgången av 
2020 står den nya hamndelen klar och bolaget har förvärvat kringliggande markområden enligt plan. 
En väl fungerande sjöfart inom en intermodal hub som Piteå Port & hub är en förutsättning för fortsatta investeringar 
i många av regionens tillverkande företag med tanke på det många gånger långa avståndet till marknaden. 
Iordningställandet av ett nytt industriområde med närhet till Piteå Port & Hub kommer under den närmaste 10-
årsperioden att generera nya verksamheter till Piteå kommun och regionen. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 

samverkan med andra inom 

kommunkoncernen som innebär ökad 

effektivitet, minskade kostnader, 

minskad sårbarhet och möjlighet att 

säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

Klar 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 

Arbetet med samverkan inom 

koncernen och med andra delar av 

kommunkoncernen pågår. Den 

inköpsorganisation som under 2018 

bildades med utgångspunkt i PiteEnergis 

befintliga organisation har under året 

kommit igång och servar samtliga bolag 

inom koncernen. Inom 

näringslivsarbetet pågår ett samarbete 

mellan bolagen, Näringslivsavdelningen 

och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Uppdraget finns i Pikabs Strategiska 

plan. 
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Piteå Science Park AB 

Bolagets uppdrag 

Bolaget ska på ett kostnadseffektivt sätt bedriva försäljning av tjänster avseende utbildning och forskning, 
näringslivsutveckling inom kulturella och kreativa näringar samt inom cleantech området. Verksamheten ska 
bedrivas med inriktning på interaktion mellan kultur, forskning, utbildning och näringsliv. 

Periodens händelser 

 Inflyttning och invigning av nya kontor inklusive tillfälliga arbetsplatser (co-working space) på 
Universitetsområdet samt tillskapande av ny entré på Industrigatan 

 Etablering av industriellt makerspace för kompositindustrin i Öjebyn 
 Drift av regionala kluster inom bioekonomi, komposit och kreativa näringar samt tjänsteinkubatorn Go 

Business i Piteå och Luleå 
 Invigning av solcellsparken Solvåg av energiminister Ibrahim Baylan 
 Genomförande av nationella konferenser inom solel och platsinnovation i Piteå samt paneldebatt om 

bioekonomi i Almedalen 
 Genomförande av fredagsfrukostar, Piteå Science Talks och Forskarfredag, Sveriges mest spridda 

vetenskapsfestival för den breda allmänheten med en särskild inriktning mot barn och unga 
 Lansering av ny grafisk profil för Studio Acusticum samt etablering av ett sensoriskt upplevelselabb 
 Genomförande av Festspelen i Piteå på uppdrag av Stiftelsen Festspelen i Piteå 
 Inspelning av Peter Matteis nya album 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

2018 2017 

Intäkter 15 411 14 918 

Kostnader -19 721 -17 437 

Rörelseresultat -4 310 -2 519 

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -3 -1 

Resultat efter finansiella poster -4 313 -2 520 

Bokslutsdispositioner 4 380 2 565 

Skatt -60 -42 

Årets resultat 7 3 

Investeringar 365 769 
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 2017 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Ekonomi Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 

långsiktigt hållbar 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 

åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Analys 

Ekonomi 

Uppfyllt i hög grad 

För 2018 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på -4,3 mkr och ett +7 tkr efter skatt. Resultatet efter 
skatt innefattar ett koncernbidrag om 4,4 mkr. Eftersom bolaget ligger ute med stora belopp gentemot projektens 
medfinansiärer har bolaget utökat den koncerninterna krediten till 5,0 mkr. Vid årsskiftet har bolaget nyttjat 1,6 mkr 
av den koncerninterna krediten. 

Personal 

Uppfyllt i hög grad 

Under 2018 bestod bolaget av 16 anställda, inkl. VD. Personalen fördelades på 10 kvinnor och 6 män. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Bolaget fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget skapar attraktiva mötesplatser, 
driver utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för innovationsledning, affärsutveckling och nyföretagande samt driver 
kluster inom bioekonomi, komposit och kreativa näringar. Detta stärker det lokala näringslivet och stimulerar 
samarbete mellan företag och branscher som i sin tur utvecklar kommersiella lösningar och samhällstjänster. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Helt uppfyllt 

Bolaget bidrar till en stark utbildningskedja, från grundskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola till 
universitetsutbildning i Piteå. Utbildningskedjan har dessutom stärkts under året genom att Yrkeshögskolan har 
flyttat till Universitetsområdet. Bolaget har fortsatt att driva utvecklingsprojekt samt att arbeta med klusterbildningar 
inom bolagets spetsområden. Genom bolagets inkubator och utvecklingsprojekt skapas goda förutsättningar för att 
starta nya samt driva och utveckla befintliga företag. 

Demokrati och öppenhet 

Helt uppfyllt 

Bolaget arbetar aktivt med MR-frågor såsom jämställdhet och kulturens tillgänglighet. Piteå kan tack vare sin 
kulturella infrastruktur, med bland andra konserthuset Studio Acusticum, vara en fristad för förföljda musiker. Under 
hösten var spiran på Universitetsområdet upplyst i orange för att uppmana allmänheten att ta ställning mot våld mot 
kvinnor. Den årliga, globala kampanjen vill på detta sätt belysa att alla människor har rätt till ett liv fritt från våld. 
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Andra berömda byggnader som har lyst i orange är till exempel Globen och Scandinavium liksom Operahuset i 
Sidney och FN-skrapan i New York. 

Livsmiljö 

Helt uppfyllt 

Bolaget arbetar aktivt med platsinnovation som handlar om att skapa innovationer och tillväxt utifrån platsens 
styrkor och förutsättningar för att attrahera invånare, besökare, företagare och investerare. På Universitetsområdet 
håller en ny stadsdel på att växa fram med nya bostäder, livsmedelsbutik och attraktiva mötesplatser. 

Framtiden 

Bolaget kommer att etablera tjänsteinkubatorn Go Business i Skellefteå samt en digital testbädd för entreprenörer i 
regionen. Inkubatorn erbjuder rådgivning, affärsutveckling och innovationsledning. Sedan tidigare finns Go Business 
i Piteå, Luleå och Boden. 
Under året kommer flera internationella konferenser att arrangeras av bolaget, bland andra BIOBASE, för cirkulär 
och biobaserad ekonomi samt en innovationskonferens. Syftet är att sprida kunskap och skapa nätverk inom bolagets 
spetsområden, men även synliggöra Piteå och regionen såväl nationellt som internationellt. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 

samverkan med andra inom 

kommunkoncernen som innebär ökad 

effektivitet, minskade kostnader, 

minskad sårbarhet och möjlighet att 

säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

Klar 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 

Arbetet med samverkan inom 

koncernen och med andra delar av 

kommunkoncernen pågår. Den 

inköpsorganisation som under 2018 

bildades med utgångspunkt i PiteEnergis 

befintliga organisation har under året 

kommit igång och servar samtliga bolag 

inom koncernen. Inom 

näringslivsarbetet pågår ett samarbete 

mellan bolagen, Näringslivsavdelningen 

och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Uppdraget finns i Pikabs Strategiska 

plan. 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 



Resultaträkning 
(mkr) Koncern Koncern Kommun Kommun Kommun 

2018 2017 Budget 2018 2017 
2018 

Verksamhetens Not 1 1 470 1 396 390 612 578 
intäkter 
Verksamhetens Not 2, 3 -3 412 -3 278 -2 663 -2 894 -2 799 
kostnader 
Avskrivningar Not 4 -289 -286 -116 -110 -107 
Verksamhetens -2 231 -2 168 -2 389 -2 392 -2 328 
nettokostnader 
Skatteintäkter Not 5 2 074 2 036 2 070 2 074 2 036 
Generella Not 5 367 324 359 367 324 
statsbidrag och 
utjämning 
Finansiella Not 6 12 8 23 27 23 
intäkter 
Finansiella Not 6 -48 -54 -5 -9 -6 
kostnader 
Resultat efter 174 146 58 67 49 
finansiella 
poster 
Skatt Not 7 -22 -22 
Årets resultat 152 124 58 49 
Därav 2 1 
minoritetsintresse 

Kassaflödesanalys 
(mkr) Koncern Koncern Kommun Kommun Kommun 

2018 2017 Budget 2018 2017 
2018 

Den löpande verksamheten 
Årets resultat 
Justering för av- och nedskrivningar Not 4 289 286 116 110 107 
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster Not 8 98 110 103 88 95 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 539 520 277 265 251 
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -37 -34 -111 42 
Ökning(-)/minskning(+) elcertifikat 0 -1 
Ökning(-)/minskning(+) förråd -2 -1 
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar -86 -5 -86 -5 
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar 5 -1 
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 10 -21 -76 16 -104 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 429 458 202 83 184 

Investeringsverksamheten 
Investering materiella anläggningstillgångar -659 -533 -223 -223 -174 
Investering immateriella anläggningstillgångar 0 0 
Investeringsinkomster materiella anläggningstillg. 3 21 3 21 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 18 
Förändring finansiella anläggningstillgångar 7 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -647 -495 -223 -220 -171 

Finansieringsverksamheten 

124 49 

 
 

  
   

 
  

 

        

       

       

 
       

           
       

       

     

 

       

        
        

 
 

      

 

 

  
   

 
  

       
      

       
      

       
      

       
     
     

       
      

       
       

       
       

      
      

      
       

       
       

       
     
      

       
      
       

       
       

       
       

       
      

       

Förändring långfristiga skulder 
-1 

Erhållna bidrag 

5 55 

1 
Minskning/ökning minoritetsandelar 

-18 

58 

4 10 
Förändring långfristiga fordringar 

67 

152 67 

69 
Utbetalning resultatandel dotterföretag -2 
Minskning långfristiga förutbet kostnader 1 1 

2 1 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 76 57 0 4 10 

Årets kassaflöde -143 21 -21 -132 

Likvida medel vid årets början 291 271 269 269 246 
Likvida medel vid årets slut 148 291 248 137 269 

110 

23 



Balansräkning 
Koncern Koncern Kommun Kommun 

(mkr) 2018 2017 2018 2017 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar Not 9 5 12 
Goodwill 3 11 
Övrigt 2 1 
Materiella anläggningstillgångar 6 184 5 883 2 230 2 121 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 10 4 849 4 620 2 119 2 011 
Maskiner och inventarier Not 11 1 335 1 263 111 110 
Finansiella anläggningstillgångar 30 31 518 518 
Aktier och andelar Not 12 21 21 516 516 
Förutbetald kostnad Not 13 7 8 
Långfristiga fordringar Not 14 2 2 2 2 
Summa anläggningstillgångar 6 219 5 926 2 748 2 639 

Omsättningstillgångar 
Förråd Not 15 
Elcertifikat 
Kortfristiga fordringar Not 16 355 318 306 195 
Kortfristiga placeringar Not 17 205 119 205 119 
Kassa och bank Not 18 148 292 137 269 
Summa omsättningstillgångar 726 747 651 586 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER 
Eget kapital 
Årets resultat enligt resultaträkning 152 124 67 49 
Resultatutjämningsreserv 
Förändring eget kapital pga ändr red princip 
Övrigt eget kapital 2 839 2 741 2 264 2 241 
Summa eget kapital Not 19 3 106 2 955 2 446 2 380 

18 16 3 3 
2 

 
 

 
 

    
      

      
     

      
      

       
         

       
     

      
      

      
        

      
      

     
     

      
      

     
      

      
        

      
      

      
      

     
     
       

        
      

       
      

      
     
     
     

      
      

      
      
      

       
      

        
      

      
        

      

 
  

6 945 6 673 3 399 3 225 

115 90 115 90 

Minoritetens andel av eget kapital 17 4 

Avsättningar 
Avsättningar för pensioner Not 20 187 178 184 175 
Avsättningar för skatter Not 21 198 194 
Andra avsättningar Not 22 57 57 
Summa avsättningar 442 429 184 175 

Skulder 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 
Summa skulder 

Not 23 
Not 24 

2 358 
1 022 
3 379 

2 355 
930 

3 285 

47 
722 
769 

45 
625 
670 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER 

Panter och ansvarsförbindelser 
Ansvars- och borgensförbindelser 
Ställda panter 

Not 25 
Not 26 

3 761 
3 719 

42 

3 801 
3 741 

60 

3 303 
3 303 

3 321 
3 321 

6 945 6 673 3 399 3 225 
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Noter Koncern Koncern Kommun Kommun

(mkr) 2018 2017 2018 2017

Not 1 Verksamhetens intäkter 
Försäljningsintäkter 117 100 42 34 
Taxor och avgifter 722 673 88 92 
Hyror och arrenden 452 436 69 67 
Bidrag 364 353 356 346 
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 77 74 56 40 
Realisationsvinster 7 2 1 0 
Övriga intäkter 7 11 
Justering aktivering eget arbete 25 24 
Intäkter enligt resultaträkning 1 772 1 671 612 578 

Avgår interna intäkter -302 -275 

Summa verksamhetens intäkter kommunkoncern 1 470 1 396 

Not 2 Verksamhetens kostnader 
Handelsvaror 0 0 
Löner och sociala avgifter -2 074 -1 991 -1 916 -1 847 
Pensionskostnader -89 -82 -78 -72 
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -22 -19 -13 -11 
Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier -117 -110 -111 -105 
Bränsle, energi och vatten -151 -144 -58 -54 
Köp av huvudverksamhet -502 -446 -176 -167 
Lokal- och markhyror -95 -89 -91 -87 
Fastighetskostnader -122 -115 
Hyra maskiner och transportmedel -25 -18 -21 -17 
Övriga tjänster -200 -192 -160 -161 
Transporter och resor (bl a elevtransporter) -45 -44 -44 -44 
Lämnade bidrag -115 -113 -115 -113 
Realisationsförluster och utrangeringar 0 -1 0 -1 
Övriga kostnader -99 -125 -53 -58 
Justering aktivering eget arbete 32 30 32 30 
Individuell del pensioner -87 -83 -86 -83 
Pensionsskuldsförändring -4 -10 -5 -10 
Kostnader enligt resultaträkning -3 714 -3 553 -2 894 -2 799 

Avgår interna kostnader 302 275 

Summa verksamhetens kostnader kommunkoncern -3 412 -3 278 

Not 3 Leasing- och hyreskontrakt 

Kommunen 

Årets 
leasing-
avgifter 

Leasingavgifter efter förfallotidpunkt 

inom 1 år 2-5 år >5 år 
Operationell leasing 9 7 7 0 

Finansiell leasing 0 0 0 0 

Hyresavtal längre än 3 år 21 20 72 76 

Finansiell leasing avser nyckelgömmor inom socialtjänsten, ett avtal som ingåtts 2015. Hyresavtal avser ej uppsägningsbara 
avtal med en avtalsperiod som överstiger tre år. I de fall avtalen bedöms bli förlängda efter avtalstidens utgång beräknas 
schablonmässigt återstående hyrestid till 10 år, d.v.s. till och med 2028. 

Koncernen Piteå Kommunföretag AB 
Leasingavgifter efter förfallotidpunkt 
inom 1 år 1-5 år >5 år 

Operationell leasing 3 2 0 

Not 4 Avskrivningar 

Avskrivningar enligt plan
    Programvarulicenser -1 0
    Mark, byggnader mm -161 -154 -80 -76
    Maskiner och inventarier -114 -112 -30 -31
    Goodwill -8 -8 

Nedskr. påg. nyanläggn. koncernen Piteå Kommunföretag AB -2 

Nedskr. byggnader koncernen Piteå Kommunföretag AB -6 -9 

Återförda nedskrivn koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Summa av- och nedskrivningar -289 -286 -110 -107 
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Noter Koncern Koncern Kommun Kommun

(mkr) 2018 2017 2018 2017

Summa av- och nedskrivningar 
Avskrivningar enligt plan enligt följande: 
Byggnader 
Markanläggningar 
Maskiner och andra tekniska 
Inventarier, verktyg och installationer 
Ledningsnät 
Programvarulicenser 
Goodwill 

-289 

1-15% 
2,0-6,7% 
2,5-33% 

5-33% 
2% 

20% 
10% 

-286 

1-20% 
2,5-6,7% 
2,5-20% 
2,5-33% 

2% 
20% 
10% 

-110 

2-3% 
2% 

10-25% 
10-33% 

-107 

2-3% 
2% 

10-25% 
10-33% 

Not 5 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
Kommunalskatt
    Allmän kommunalskatt 
    Skatteavräkning preliminär 2018 
    Skatteavräkning slutlig 2017 
    Mellankommunal utjämning hemsjukvård 
Summa skatteintäkter 

2 083 
-3 
-6 

2 074 

2 042 
-9 
2 

2 036 

2 083 
-3 
-6 

2 074 

2 042
-9
2

2 036 

Inkomstutjämning 
Kostnadsutjämning 
Statligt strukturbidrag 
Regleringsavgift 
Införandebidrag 
LSS-utjämning  
Kommunal fastighetsavgift 
Välfärdsstatsbidrag 
Stöd till kommuner för flyktingmottagning * 
Statligt bostadsbidrag 
Summa generella statsbidrag och utjämning 

308 
-122 

39 
7 

15  
94 
24 

5 
367 

287 
-131 

38 
0 

22  
78 

0 
7 

324 

308 
-122 

39 
7 

15  
94 
24 

5 
367 

287 
-131 

38 
0 

22  
78 
23 

7 
324 

Totalt skatteintäker, generella statsbidrag och utjämning 
Avräkningsbelopp i kronor per invånare 
Slutavräkning 
Preliminär avräkning 

2 441 

-351 
-61 

2 360 

-153 
-204 

2 441 

-351 
-61 

2 360 

-153 
-204 

Not 6 Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter reservfond 
Borgensavgifter 
Övriga finansiella intäkter 
Summa finansiella intäkter 

8 

3 
12 

5 

3 
8 

8 
8 

10 
27 

5 
8 

10 
23 

Finansiella kostnader reservfond 
Räntekostnad nyintjänade pensioner 
Räntekostnader 
Avskrivning finansiella anläggningstillgångar 
Summa finansiella kostnader 

-4 
-5 

-39 

-48 

-5 
-48 
-1 

-54 

-4 
-5 

-9 

0 
-4 

-1 
-6 

Totalt finansnetto -36 -45 18 17 

Avkastning reservfond 4 4 4 4 

Not 7 Skatt 
Skatt på årets resultat 
Uppskjuten skatt 
Summa skatt 

-11 
-11 
-22 

-11 
-11 
-22 
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Noter Koncern Koncern Kommun Kommun

(mkr) 2018 2017 2018 2017

Not 8 Justering för övriga ej likivditetspåverkande poster 
Individuell del pensionsutbetalning året efter 81 83 81 83 
Förändring av pensionsavsättning inklusive löneskatt 4 9 5 10 
Ränta pensionsavsättning (finansiell kostnad) 5 4 5 4 
Realisationsresultat/utrangering av anläggningstillgångar 0 0 0 1 
Upplösning investeringsbidrag -2 -2 -2 -2 
Resultat från andelar i intresseföretag 0 1 
Avsättning återställningskostnader 0 2 
Omstruktureringskostnader 0 2 
Skatt 11 11 
Övrigt -1 
Summa 98 110 88 96 

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar 

Koncernen Piteå Kommunföretag AB: 

Goodwill: 

Ingående anskaffningsvärden 76 76 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 76 76 

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -65 -57 

Årets avskrivningar -8 -8 

Avskrivning mot eget kapital pga ändrad redovisningsprinc 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -73 -65 

Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB 3 11 

Programvarulicenser: 

Ingående anskaffningsvärden 3 2 

Omklassificeringar 1 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 3 

Ackumulerade avskrivningar -1 -1 

Årets avskrivningar -1 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 -1 

Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB 2 1 

Bokfört värde kommunkoncernen 31 december 5 12 

Not 10 Materiella anläggningstillgångar 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Ingående anskaffningsvärden 
Årets inköp 

7 311 
365 

6 975 
386 

3 512 
190 

3 379 
140 

Försäljningar och utrangeringar -12 -45 -9 -21 
Omklassificeringar -34 -6 14 
Erhållna bidrag 66 1 -3 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 698 7 311 3 690 3 512 
Ingående ackumulerade avskrivningar -2 547 -2 400 -1 473 -1 397 

Årets avskrivningar -161 -149 -79 -76 
Försäljningar och utrangeringar 11 2 9 
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 698 -2 547 -1 543 -1 473 
Ingående ackumulerade nedskrivningar 
Årets nedskrivningar 

-144 
-6 

-134 
-10 

-28 -27 
-1 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -150 -144 -28 -28 
Bokfört värde 31 december 4 849 4 620 2 119 2 011 

varav avseende kommunen: 
Markreserv 116 116 116 116 
Skolor, daghem, servicehus mm 1 387 1 328 1 387 1 328 
Gator, vägar, parkering mm 542 489 542 489 
Bostads-/affärshus, samlingslokaler 75 78 75 78 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
  

 
 

 
 

 

   

 
 

  

  

  
 

 

 

  

 

 

Noter Koncern Koncern Kommun Kommun

(mkr) 2018 2017 2018 2017

Not 11 Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och inventarier 
Ingående anskaffningsvärden 
Årets inköp 

2 755 
156 

2 619 
145 

401 
32 

380 
34 

Försäljningar och utrangeringar -14 -11 
Omklassificeringar 31 2 -14 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 928 2 755 433 401 
Ingående ackumulerade avskrivningar 
Årets avskrivningar 

-1 492 
-114 

-1 390 
-112 

-290 
-30 

-259 
-31 

Försäljningar och utrangeringar 14 11 
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 592 -1 491 -321 -290 
Ingående ackumulerade nedskrivningar -1 -1 -1 -1 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 -1 -1 -1 
Bokfört värde 31 december 1 335 1 263 111 110 

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar        
Aktier anskaffningsvärde 12 12 507 507 
Kommunala företag 503 503 
Piteå Kommunföretag AB 
Övriga företag 12 12 

503 
4 

503 
4 

Shore Link AB 3 3 3 3 
Svenska Kommun Försäkrings AB 1 1 1 1 
Press-Huset i Piteå AB 0 0 
You Call AB 5 4 
AB Nolia 3 4 
Övriga 1 1 0 0 
Andelar övriga företag 3 3 3 3 
Kommuninvest * 2 2 2 2 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten 
Övriga 

1 
0 

1 
0 

1 
0 

1 
0 

Förlagsbevis 
Övre Norrlands Kreditgarantiförening 

6 
0 

6 
0 

6 
0 

6 
0 

Kommuninvest 6 6 6 6 
Grundfondskapital 
Övriga 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Summa aktier och andelar 21 21 516 516 

*Andelkapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommmuninvest har därefter beslutat om insatsemission om 56 tkr för Piteå kommun under år 
2002, 59 tkr år 2003, 40 tkr år 2004, 35 tkr år 2005, 29 tkr år 2006, 38 tkr år 2007, 60 tkr år 2008, 55 tkr år 2009, 24 tkr år 2010 och 25 tkr år 2011. 
Vinstutdelning 2018 (2017) från Kommuninvest uppgår till totalt 5 858 tkr (2 695tkr). Den årliga medlemsinsatsen att inbetala till Kommuninvest för år 2018 
har uppgått till 4 384 tkr. Piteå kommuns totala insatskapital 2018-12-31 uppgår till 37 965 tkr. 

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar 
Förutbetalda kostnader 
Förutbetald hyra 7 8 
Summa förutbetalda kostnader 7 8 

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga fordringar      
Övriga 2 2 2 2 
Summa långfristiga fordringar 2 2 2 2 

Not 15 Förråd, lager och exploateringsfastigheter 
Kommunen: 
VA-förråd, teknisk service 2 2 2 2 
Kontorsmaterialförråd 0 0 0 0 
Reservdelsförråd 0 0 0 0 
Lager Grans naturbruksgymnasium 0 0 0 0 
Turistbyrån försäljningsartiklar 0 0 0 0 
Exploateringsfastigheter 0 0 0 0 
Summa förråd kommunen 3 3 3 3 

Koncernen Piteå Kommunföretag AB: 
Råvaror och förnödenheter 15 13 
Summa förråd kommunkoncernen 18 16 
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Noter Koncern Koncern Kommun Kommun

(mkr) 2018 2017 2018 2017

Not 16 Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar 146 139 42 27 
Diverse avräkningar 7 5 7 5 
Avräkning med kommunala bolag 108 27 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Övriga fordringar 

150 
52 

140 
34 

133 
15 

118 
19 

Summa kortfristiga fordringar 355 318 306 195 

Not 17 Kortfristiga placeringar 
Svenska aktier 20 15 20 15 
Utländska aktier 21 8 21 8 
Obligationer och värdepapper 164 97 164 97 
Summa kortfristiga placeringar 205 120 205 120 
Kommunens placeringar avser reservfond. 

Not 18 Kassa och bank 
Likvida medel 148 225 136 202 
Bank kommun 136 122 79 122 
Bank, kommunala bolag 11 103 57 80 
Handkassor 0 0 0 0 
Likvida medel reservfond 0 67 0 67 
Bank, reservfond 0 67 0 67 
Summa kassa och bank 148 292 137 269 

Not 19 Eget kapital 
Ingående eget kapital 
Årets förändring enligt resultaträkning * 

2 954 
152 

2 830 
124 

2 380 
67 

2 331 
49 

varav förslag till avsättning till resultatutjämningsreserv 44 25 44 25 
Utgående eget kapital 3 106 2 954 2 446 2 380 
därav resultatutjämningsreserv 160 115 160 115 
därav reservfond 189 185 189 185 
därav SAVO 2 2 2 2 
därav städenheten 0 3 0 3 
därav övrigt eget kapital 2 755 2 648 2 094 2 074 
* Kommunen +61,9 mkr, resultatutjämningsreserv +44,7 mkr, 
reservfonden +4,0 mkr, SAVO +0,3 mkr, städenheten +0,5 mkr, 

Not 20 Avsättningar för pensioner 
Pensioner kommunen: 
Ingående avsättning 169 152 169 152 
Nya förpliktelser under året, varav 13 20 13 20
    Nyintjänad pension 9 16 9 16
    Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 3 4 3
    Pension till efterlevande 2 0 2 0
    Övrigt 
Årets utbetalningar 

-2 
-7 

0 
-7 

-2 
-7 

0 
-7 

Förändring av löneskatt 1 3 1 3 
varav löneskatt för sänkning av diskonteringsränta 
Utgående avsättning pensioner 177 169 177 169 
därav: 
Förmånsbestämd ålderspension 116 110 116 110 
Särskild avtalspension 9 10 9 10 
Pension till efterlevande 4 2 4 2 
PA-KL pensioner 13 14 13 14 
Summa pensioner 142 136 142 136 
Löneskatt 34 33 34 33 

Aktualiseringsgrad 97,0% 97,0% 98,0% 97,0% 
Pensionsutbetalningar under året 52,0 Mkr. 

Pensioner förtroendevalda: 8 6 8 6 
Summa pensioner 185 175 184 175 

Koncernen Piteå Kommunföretag AB: 
Pensioner och liknande förpliktelser 3 3 
Summa pensioner kommunkoncernen 187 178 
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Noter Koncern Koncern Kommun Kommun

(mkr) 2018 2017 2018 2017

Not 21 Avsättningar för skatter 
Avsättningar för skatter 198 193 
Summa avsättning för skatter 198 193 
Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels skatt på 
skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar. 

Not 22 Andra avsättningar 
Omställningskostnader personal
Återställningskostnader 54 54 
Omstruktureringskostnader 3 3 
Summa andra avsättningar 57 57 

Not 23 Långfristiga skulder 
Skuld för investeringsbidrag 151 81 47 45 
Skulder till kreditinstitut 2 159 2 227 
Investeringsfond VA-kollektivet 7 7 
Förutbetalda anslutningsavgifter 41 39 
Summa långfristiga skulder 2 358 2 355 47 45 

Not 24 Kortfristiga skulder 
Kortfristig del av långa skulder 257 195 
Avräkning med kommunala bolag 165 107 
Leverantörsskulder 152 178 86 77 
Individuell del pensioner inkl löneskatt 84 83 84 83 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Övriga kortfristiga skulder 

239 
290 

348 
127 

267 
120 

267 
91 

Summa kortfristiga skulder 1022 930 722 625 

Not 25 Ansvars- och borgensförbindelser 
Kommunen: 
Borgensåtaganden : 
Kommunägda företag 2 370 2 341 2 370 2 341 
Piteå Kommunföretag AB 188 188 188 188 
AB PiteBo 864 885 864 885 
AB PiteEnergi 289 265 289 265 
Piteå  Hamn  AB  60  60  60  60  
Piteå Näringsfastigheter AB 815 778 815 778 
Piteå Renhållning och Vatten AB 
Övriga 

154 
1 

166 
1 

154 
1 

166 
1 

Sjulsmark FH 1 1 1 1 
Förlustansvar för egnahem 0 0 0 0 
SBAB 0 0 0 0 
Bostadskreditnämnden 0 0 0 0 
Summa borgensåtaganden Kommunen 2 371 2 343 2 371 2 343 

Pensionsförpliktelser: 
Ingående ansvarsförbindelse 977 1 012 977 1 012 
Aktualisering 0 -1 0 -1 
Ränteuppräkning 5 7 5 7 
Basbeloppsuppräkning 12 17 12 17 
Bromsen 0 
Övrig post 
Årets utbetalningar 

-10 
-45 

-2 
-48 

-10 
-45 

-2 
-48 

Summa 940 984 940 984 
Löneskatt -9 -7 -9 -7 
Summa pensionsförpliktelser Kommunen 931 977 931 977 

Ansvarsförbindelser: 
Vårdtagares privata medel 1 1 1 1 
Summa ansvarsförbindelser Kommunen 1 1 1 1 



 
   

 

  

 

 

 
  

  
  

 
  

Noter Koncern Koncern Kommun Kommun

(mkr) 2018 2017 2018 2017

Koncernen Piteå Kommunföretag AB: 
Eventualförpliktelser Koncernen Piteå Kommunföretag AB: 
Regionalt bidrag Furunästets Fastigheter AB 0 0 
Fastigo 0 0 
KB Stadsvapnet 163 166 
Svenska Kompositbyn AB/KB 8 7 
Fermaten KB 218 220 
Borgensförbindelser 27 27 
Summa Eventualförpliktelser 416 420 

Summa ansvars-och borgensförbindelser kommunkoncernen: 3 719 3 741 3 303 3 321 

Inga infriade borgensåtaganden under 2018, 0 kr. Piteå kommun har 3 okt 1994, KF § 109, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som 
kommunkoncernen har i KomminInvest. Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick detta lånebelopp till 1 961 mkr (1 840 mkr 2017/2018). 

Piteå Näringsfastigheter AB har lämnat en garanti avseende Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, som avser eventuell framtida rivning och sanering av de 
lokaler stiftelsen hyr av Cinvera AB. Bedömningen som gjorts i dagsläget är att garantiåtagandet inte kommer att behöva infrias i framtiden och att det 
därmed ej heller behövs någon fondering ur 2018 års bokslut. År 2014 har Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, försålt verksamheten till ett av SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ABs dotterbolag SP Energy Technology Center AB. Ett avtal har slutits som innebär att Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut AB förbinder sig ersätta Piteå Näringsfastigheter AB för de kostnader som framledes kan uppkomma till följd av Piteå Näringsfastigheter 
ABs åtagande. 

Not 26 Ställda panter 

Koncernen Piteå Kommunföretag AB: 
Fastighetsinteckningar 42 60 

Summa ställda panter 42 60 
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Driftsredovisning kommunen 

Nämnd/styrelse Intäkter Kostnader Netto 
Budget 

netto 
Avvikelse 

netto Netto 

(tkr) 2018 2018 

Kommunfullmäktige 26 3 603 3 577 3 472 -105 3 510 
Revision 1 439 1 439 1 441 2 1 120 
Valnämnd 825 2 900 2 075 1 102 -973 48 
Kommunstyrelse, KLF 24 986 202 384 177 398 185 275 7 877 170 674 
Kommunstyrelse, Räddningstjänst 5 193 43 303 38 110 38 610 500 36 901 
Barn- och utbildningsnämnd 196 336 1 077 982 881 646 881 397 -249 866 971 
Fastighets- och servicenämnd 360 036 451 831 91 795 94 832 3 037 81 603 
Kost- och servicenämnd 277 277 0 0 0 -
Kultur- och fritidsnämnd 35 122 162 176 127 054 127 862 808 125 290 
Miljö- och tillsynsnämnd 7 506 11 219 3 713 4 197 484 3 882 
Samhällsbyggnadsnämnd 182 294 343 201 160 907 168 678 7 771 171 878 
Socialnämnd 294 881 1 191 839 896 958 849 230 -47 728 855 746 
Överförmyndarnämnd 1 212 4 941 3 729 3 683 -46 3 329 
Summa styrelse/nämnder 1 108 694 3 497 095 2 388 401 2 359 779 -28 622 2 320 952 
Pensioner, löneskatt 77 777 77 777 67 408 -10 369 71 636 
Kalkylerad KP-pension -97 587 -97 587 -89 051 8 536 -93 850 
Avräkning sociala avgifter -30 330 -30 330 -25 352 4 978 -28 160 
Pott för löneökningar 0 17 273 17 273 0 
Kalkylerade kapitalkostnader -144 807 -144 807 -154 676 -9 869 -140 550 
Individuell del pensioner 86 440 86 440 85 027 -1 413 83 259 
Pensionsskuldförändring 4 584 4 584 12 758 8 174 9 577 
Planenliga avskrivningar 2 016 109 905 107 889 115 943 8 054 104 822 
Summa verksamhetens 
nettokostnad 1 110 710 3 503 077 2 392 367 2 389 109 -3 258 2 327 686 

Skatteintäkter 2 074 029 -2 074 029 -2 069 855 4 174 -2 035 962 
Utjämnings-/statsbidrag 489 410 122 310 -367 100 -359 464 7 636 -323 617 
Finansiella intäkter 26 555 -26 555 -23 464 3 091 -22 959 
Finansiella kostnader 8 542 8 542 5 427 -3 115 5 954 
Summa före extraordinära 
poster 3 700 704 3 633 929 -66 775 -58 247 8 528 -48 898 

 
 

    
 
 

 
  

        
       

          
          

          
           

           
            

          
      
           

          
           

           
          

         
       

       
       

      
      
       

        
           

       

          
       

       
          

 
       

       
         

 
  

2018 2018 2018 2 017 

Totalsumma 3 700 704 3 633 929 -66 775 -58 247 8 528 -48 898 
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Investeringsredovisning kommunen 

Nämnd/styrelse Intäkter Kostnader Netto 
Budget 

netto 
Avvikelse 

netto Netto 

(tkr) 2018 2018 

Kommunfullmäktige 0 0 0 0 0 
Kommunstyrelse, KLF 12 412 12 412 26 363 13 951 26 770 
Kommunstyrelse, Räddningstjänst 300 3 482 3 182 6 115 2 933 1 544 
Barn- och utbildningsnämnd 2 305 18 167 15 862 68 729 52 867 34 065 
Fastighets- och servicenämnd 41 226 41 226 63 025 21 799 26 534 
Kultur- och fritidsnämnd 446 19 143 18 697 26 147 7 450 19 297 
Miljö- och tillsynsnämnd 118 118 108 -10 392 
Samhällsbyggnadsnämnd 3 944 76 782 72 838 87 752 14 914 5 443 
Socialnämnd 51 742 51 742 77 398 25 656 29 047 
Överförmyndarnämnd 20 20 160 140 0 

 
 

 

    
 
 

 
  

       
       

     
           

           
           

          
           

     
           

          
       

       
           

 

 

 
    

    
    

    
    

    
   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

     
    

    
    

   
    

    
    

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
       

          
      

         
          

          
         

2018 2018 2018 2017 

Summa nettoinvesteringar 6 995 223 092 216 097 355 797 139 700 143 092 

Nettoinvesteringar per huvudområde 
(tkr) 2018 2017 
Infrastruktur 13 943 29 195 
- Fysisk och teknisk planering 232 378 
- Gator och vägar 10 246 23 978 
- Parker 165 2 835 
- Miljö o hälsoskydd 118 460 
- Räddningstjänst 3 182 1 544 
Kultur och fritid 22 870 23 912 
- Idrotts- och fritidsanläggningar 22 574 18 495 
- Kulturverksamhet 296 5 417 
Pedagogisk verksamhet 30 426 34 111 
- Förskola 17 296 1 088 
- Grundskola 4 689 27 923 
- Gymnasieskola 8 441 4 843 
- Övrig utbildning 0 257 
Vård och omsorg 45 167 19 298 
- Äldreomsorg 42 818 17 765 
- Stöd och omsorg 2 349 1 533 
Affärsverksamhet 63 434 -14 722 
- Näringsliv och bostäder 63 434 -14 722 
- Kommunikationer 0 0 
Övrigt 40 257 51 298 
- Politisk verksamhet 0 0 
- Gemensamma lokaler 32 979 29 047 
- Övriga gemensamma investeringar 7 278 22 251 

Summa nettoinvesteringar 216 097 143 092 

Större investeringsprojekt som löper över flera år, kommunen 
Investeringsprojekt Totalt Upparbetat Årets utgift Totalt Prognostise Prognostise 

planerad tidigare år upparbetat rat utfall för rad 
utgift färdigställan avvikelse 
(budget) det för 

färdigställan 
det 

(tkr) 
Strukturprojekt skola 154 700 124 314 11 022 135 336 154 700 0 
Nytt vård- och omsorgsboende 
Berget 58 881 15 619 34 305 49 924 58 881 0 

Övertryckshall 24 436 15 571 7 970 23 541 24 004 432 
Infrastruktur universitetsområdet 20 200 9 146 9 409 18 555 20 200 0 
Fåröbron 18 500 2 111 17 249 19 360 21 260 -2 760 
Haraholmens industriområde 31 000 0 20 974 20 974 30 564 436 
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Koncernen Piteå Kommunföretag AB 

(mkr)

Resultat efter Resultat efter 

finansiella poster 

2018 2017 

Årets 

resultat 

2018 

Årets 

resultat 

2017 

Investering 1 

2018 

Investering 1 

2017 

Moderbolag 

Piteå Kommunföretag AB -9,2 -10,3 24,4 23,1 0,0 28,5 

Dotterbolag 

AB Pitebo 

AB PiteEnergi, koncern 

Piteå Hamn AB 

Piteå Näringsfastigheter AB, koncern 

Piteå Renhållning och Vatten AB 

Piteå Science Park AB 

26,6 

75,3 

9,3 

16,4 

10,6 

-4,3 

20,3 

69,3 

9,4 

18,9 

7,2 

-2,5 

22,9 

29,7 

3,0 

7,3 

0,0 

0,0 

18,5 

27,3 

2,9 

6,3 

0,0 

0,0 

29,8 

100,5 

89,1 

71,7 

76,4 

0,4 

88,8 

102,7 

52,2 

68,3 

45,7 

0,8 

Räntabilitet % 3 

2018 

Räntabilitet % 3 

2017 

Förräntning % 2 

2018 

Förräntning % 2 

2017 

Soliditet % 4 

2018 

Soliditet % 4 

2017 

Moderbolag 

Piteå Kommunföretag AB -0,6 -0,6 -1,6 -1,8 75,5 74,8 

Dotterbolag 

AB Pitebo 

AB PiteEnergi, koncern 

Piteå Hamn AB 

Piteå Näringsfastigheter AB, koncern 

Piteå Renhållning och Vatten AB 

Piteå Science Park AB 

3,2 

7,0 

6,3 

3,1 

3,6 

-45,4 

3,0 

6,9 

7,9 

3,6 

3,2 

-30,0 

7,4 

14,0 

14,8 

8,9 

10,6 

-111,3 

6,0 

13,7 

19,1 

11,1 

7,8 

-65,1 

28,0 

47,2 

37,2 

18,1 

22,4 

40,0 

26,5 

46,6 

37,2 

16,8 

24,0 

41,7 

Koncernbidrag, aktieägartillskott 

och utdelningar år 2018 

Piteå Kommunföretag AB 

AB PiteEnergi, koncern 

Piteå Hamn AB 

Piteå Näringsfastigheter AB, koncern 

Piteå Renhållning och Vatten AB 

Piteå kommun 
Piteå Science Park AB 

Koncernbidrag 

Givna Mottagna 

4,4 56,2 

37,6 

4,7 

8,2 

5,7 

4,4 

Utdelningar 

Givna 

7,4 

Mottagna 

7,4 

Intäkter/kostnader, kortfristiga 

fordringar/skulder och lång-

fristiga fordringar/skulder år 2018 

Piteå kommun 

Piteå Kommunföretag AB 

AB Pitebo 

AB PiteEnergi, koncern 

Piteå Hamn AB 

Piteå Näringsfastigheter AB, koncern 

Piteå Renhållning och Vatten AB 

Piteå Science Park AB 

Intäkter/kostnader 

Säljare Köpare 

88,2 123,4 

1,0 2,0 

19,6 53,1 

116,7 6,0 

1,1 8,5 

44,8 31,6 

26,5 76,1 

4,2 1,6 

Kortfr fodringar/skulder 

Givare Mottagare 

21,5 13,4 

0,0 0,0 

0,2 9,1 

27,4 1,5 

0,0 2,7 

0,4 5,7 

3,8 21,0 

0,1 0,0 

Övrigt 

1. Avser bruttoinvesteringar. 
2. Förräntning av justerat eget kapital : Resultat före dispositioner och skatt/Justerat eget kapital ((IB+UB)/2) 
3. Räntabilitet på totalt kapital: Resultat före räntekostnader/Totala tillgångar ((IB+UB)/2). 

4.Soliditet: Justerat eget kapital/Totala tillgångar. 
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Redovisningsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper 
Piteå kommuns årsredovisning är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 
giltiga för året 2018 från Rådet för kommunal redovisning (RKR), med några mindre avvikelser som kommenteras 
nedan. Den kommunala bolagskoncernen följer Aktiebolagslagen, Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Sammantaget innebär det att redovisningen i kommunkoncernen sker på ett sätt 
som i huvudsak överensstämmer med god redovisningssed. I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper och 
värderingsmodeller tillämpats som i den senaste årsredovisningen. 
Periodisering av skatteintäkter (kommunen) 
Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med RKR rekommendation 4.2. Kommunen har i bokslutet för år 2018 
bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2017 och en preliminär avräkning för år 2018 i resultaträkningen. 
Periodisering av löneskatt (kommunen) 
Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats och belastat resultaträkningen. Den preliminära 
löneskatten för år 2018 dras av från kommunala skattemedlen varje månad som debiterad preliminärskatt. 
Pensionsskulden (kommunen) 
Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Skulden återfinns 
under raderna avsättningar för pensioner och under raden ”pensionsförpliktelser” som ligger under 
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. 
Kommunens pensionsskuld är beräknad av KPA. KPA har även beräknat pensionsskulden för förtroendevalda och 
kommunen har valt att utifrån försiktighetsprincipen göra en avsättning. Individuell del av pensioner/avgiftsbestämd 
ålderspension för år 2018 utbetalas första kvartalet 2019 och redovisas som kortfristig skuld. Kommunfullmäktige 
har beslutat att den avgiftsbestämda ålderspensionen ska utbetalas i sin helhet till den anställde. 
Semesterlöneskulden 
Semesterlöneskuld (ej uttagna semesterdagar) och okompenserad övertid inklusive sociala avgifter redovisas som 
kortfristig skuld. 
Anläggningstillgångar (kommunen) 
I balansräkningen har anläggningstillgångarna upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Som anläggningstillgång definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett 
prisbasbelopp exklusive moms (45 500 kr år 2018) och med nyttjandetid överstigande tre år. Avskrivning påbörjas 
månaden efter investeringsutgiften bokförts eller när anläggningen tas i bruk. 
Kommunen tillämpar från och med 2017 komponentavskrivning i enlighet med RKR rekommendation 11.4 och 
Kommunfullmäktiges beslut. Kommunens bolag tillämpar sedan ett antal år tillbaka komponentredovisning enligt 
K3-regelverket, se avsnitt sammanställd redovisning. 
Prövning av nedskrivningsbehov har gjorts i samband med upprättande av årsredovisning enligt RKR 
rekommendation 19. 
Direktavskrivning investeringar för resultatenhet (kommunen) 
Inom socialnämndens resultatenhet Savo direktavskrivs investeringar i maskiner och inventarier under 
anskaffningsåret. Denna verksamhet är egen resultatenhet och finansierar sina investeringar med uppkomna 
överskott. 
Exploateringstillgångar (kommunen) 
Exploateringstillgångar är bokförda under materiella anläggningstillgångar till och med 2017, då omfattningen är 
ringa. Från och med 2018 redovisas exploateringstillgångar som en omsättningstillgång (nedlagda utgifter pågående 
projekt 2018) enligt RKRs idéskrift för Redovisning av kommunal markexploatering. 
Leasingavtal (kommunen) 
Vid årsbokslutet 2018 finns i Piteå kommun ett leasingavtal som klassas som finansiellt. Då det bedöms som ringa 
omfattning görs ett avsteg från RKR rekommendation 13.2, då finansiell leasing inte redovisas i balansräkningen. 
Samtliga övriga leasingavtal har utifrån avtalens art klassats som operationella. 
Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kapitel 8. 
I redovisningen ingår kommunen samt Piteå Kommunföretag AB med dess dotterbolag. Bolag med ägarandel av 
minst 50 % ingår och bolag med 33,33 % ingår endast med resultatandel (se organisationsskiss 
förvaltningsberättelse). Samägda företag enligt organisationskiss ingår inte i koncernbokslutet då deras resultat och 
omslutning utgör en mindre andel i kommunens samlade verksamhet och därför inte tillför väsentlig information. 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell 
konsolidering menas att endast ägda delar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen. I 
övrigt har minoritetsintressen beaktats. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för bolagens aktier har 
avräknats mot förvärvat eget kapital och latent skatt på obeskattade reserver har redovisats som avsättning. I 
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koncernens egna kapital ingår, förutom kommunen, endast den del av bolagets egna kapital som intjänats efter 
förvärvet. 
Ingen justering har gjorts av helägda dotterbolag i underkoncernerna då dessa utgör en obetydlig andel av 
kommunkoncernen. Kommunens andel av Nolia AB:s omsättning och omslutning utgör mindre än 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag vilket innebär att kommunens andel av bolaget är av mindre betydelse. Därav 
har bolaget inte konsoliderats i kommunkoncernen. 
Obeskattade reserver i koncernens balansräkning uppdelas i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till 
eget kapital. Skattedelen redovisas under rubriken avsättningar för skatter. Interna mellanhavanden inom koncernen 
har eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har tillämpats. 
De kommunala bolagen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (K3). Vid avvikelse i 
redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper 
vägledande för den sammanställda redovisningen. 
Interna mellanhavanden för de i koncernen ingående enheterna har eliminerats i allt väsentligt. Justering har gjorts 
för investeringsbidrag/statliga bidrag i syfte att korrigera för de olika regelverken som finns inom bolagskoncernen 
respektive kommunen. 
Enhetliga redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen, bland annat då kommunen 
skuldför investeringsbidrag medan bolagen nettoredovisar detsamma mot investeringsutgifterna. 
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Ord och begreppsförklaringar 

Anläggningstillgångar Likviditet 
Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas. Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt 

tid). 
Avskrivningar Långfristiga skulder 
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Skulder med löptid överstigande ett år från balansdagen. 
Avsättningar Materiella anläggningstillgångar 
Ekonomiska förpliktelser som är säkra, men ovissa till belopp eller Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag m m, 
till den tidpunkt då de ska infrias, t ex pensionsförpliktelser. nettoinvestering. 
Eget kapital Nettokostnader 
Kommunens egna kapital utgör den del av de totala tillgångarna som Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 
finansierats med egna medel. Finansieras med skattemedel. 
Förutbetalda kostnader Soliditet 
Kostnader betalda år 2018 som avser år 2019 (fordran). Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs graden av 

egenfinansierade tillgångar. 
Förutbetalda intäkter Upplupna kostnader 
Intäkter erhållna år 2018 som avser år 2019 (skuld). Kostnader betalda år 2019 som avser år 2018 (skuld). 
Kortfristiga skulder Upplupna intäkter 
Kortfristiga lån och skulder som förfaller inom ett år från Intäkter erhållna år 2019 som avser år 2018 (fordran). 
bokslutsdagen. 

125 



 
 

 

126



PITEÅ KOMMUN 2019-03-18 
Kommunfullmäktiges beslut 

ANSLAGSÖVERFÖRING 
TILL ÅR 

2019 



 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Resultaträkning/-budget (tkr) 

Utfall 
2018 

Verksamhetens intäkter 611 690 
Verksamhetens kostnader -2 803 128 
Netto styrelse/nämnder -2 191 438 

Central pott till KS förfogande 
Individuell del pensioner -86 440 
Pensionsskuldförändring -4 584 
Avskrivningar -109 905 

Verksamhetens nettokostnader -2 392 367 

Skatteintäkter 2 074 029 
Generellt statsbidrag o utjämning 367 100 
Finansnetto 26 555 
Ränta pensionsavsättning -8 542 

Årets resultat 66 775 
varav ränteintäkter reservfonden 4 025 

Balanskravsutredning 2018 
2018 års resultat enligt resultatbudget 66 775,0 
Avgår realisationsvinster -67,0 
Orealiserade förluster i värdepapper 2 893,0 
Årets budgeterade resultat efter 

balanskravsjusteringar 69 601,0 

Förslag medel till RuR -44 700,0 
Årets balanskravsresultat 24 901,0 

19-03-18 
Förslag Förslag 

Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan Plan 
2019 2019 finansnetto 2019 2019 2020 2021 

586 421 586 421 586 471 586 421 
-2 817 791 -5 435,0 23 000 -2 800 226 -2 819 166 -2 814 107 
-2 231 370 -5 435,0 23 000,0 -2 213 805 -2 232 695 -2 227 686 

-63 600 -63 600 -144 600 -222 600 
-94 196 -94 196 -90 313 -97 913 
-8 938 -8 938 -18 646 -23 646 

-117 418 -117 418 -125 407 -126 552 

-2 515 522 -5 435,0 23 000 -2 497 957 -2 611 661 -2 698 397 

2 122 687 1 927 2 124 614 2 173 544 2 228 103 
399 602 399 602 405 238 426 697 
22 264 22 264 21 964 21 964 
-6 331 -6 331 -8 105 -8 105 

22 700 -5 435,0 24 927 42 192 -19 020 -29 738 
2 800 2 800 2 800 2 800 

-19 020 -29 738 
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Förslag Förslag 
Förändring Skatt/avt försäkr/ 

Kassaflödesanalys/-budget (tkr) 

Den löpande verksamheten 
Årets resultat 
Justering för av- och nedskrivningar  
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 
Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 
Ökning(-)/minskning(+) förråd 
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar 
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar 
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Investering i materiella anläggningstillgångar 
Förskjutning investeringar 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
Investering i finansiella anläggningstillgångar 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Ökning långfristiga skulder (för investeringsbidrag ) 
Ökning långfristiga fordringar 
Minskning av långfristiga fordringar 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
varav kommunen 
varav reservfond 

Utfall 
2018 

66 775 
109 905 
88 137 

264 817 

-111 220 
-650 

-85 596 

15 702 
83 053 

-219 503 

-219 503 

3 828 
-114 
470 

4 184 

-132 266 
-50 695 
-81 571 

Budget 
2019 

22 700 
117 418 
109 465 

249 583 

-86 440 
163 143 

-175 231 
-13 000 

-188 231 

42 000 

42 000 

16 912 
14 112 
2 800 

2019 

-5 435 
0 
0 

-5 435 

-5 435 

-103 163 
45 000 

-58 163 

0 

-63 598 
-63 598 

finansnetto 2019 

24 927 
0 

24 927 

24 927 

0 

0 

24 927 
24 927 

Ny Budget 
2019 

42 192 
117 418 
109 465 

269 075 

-86 440 
182 635 

-278 394 
32 000 

-246 394 

42 000 

42 000 

-21 759 
-24 559 

2 800 

Plan Plan 
2020 2021 

-19 020 -29 738 
125 407 126 552 
117 064 129 664 

223 451 226 478 

-94 196 -90 313 
129 255 136 165 

-149 081 -152 831 
-13 000 -13 000 

-162 081 -165 831 

30 000 30 000 

30 000 30 000 

-2 826 334 
-5 626 -2 466 
2 800 2 800 
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Förslag Förslag 
Specifikation - Justering övriga ej likviditets- Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan Plan 
påverkande poster 2018 2019 2019 finansnetto 2019 2019 2020 2021 

Individuell del pensioner 80 996 94 196 94 196,0 90 313 97 913 
Pensionsskuldförändring 4 584 8 938 8 938,0 18 646 23 646 
Ränta pensionsavsättning 4 573 6 331 6 331,0 8 105 8 105 
Reaförlust försäljn finansiella anl tillgångar 0 
Upplösning investeringsbidrag -2 016 
Summa förändring 88 137 109 465 0 0 109 465,0 117 064 129 664 
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Balansräkning/-budget (tkr) 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Fastigheter, anläggningar, maskiner, inventarier 
Värdepapper,  andelar 
Långfristiga fordringar 
Summa anläggningstillgångar 

Utfall 
2018 

0 
2 230 347 

516 010 
1 517 

2 747 874 

Budget 
2019 

70 813 
0 

-42 000 
28 813 

Förslag Förslag 
Förändring Skatt/avt försäkr/ 

2019 finansnetto 2019 

58 163,3 0 
0 0 
0 0 

58 163,3 0 

Ny Budget 
2019 

0,0 
2 359 323,3 

516 010,0 
-40 483,0 

2 834 850,3 

Plan 
2020 

0 
2 382 997 

516 010 
-70 483 

2 828 524 

Plan 
2021 

0 
2 409 276 

516 010 
-100 483 

2 824 803 

Omsättningstillgångar 
Förråd, lager, exploateringsfastigheter 
Fordringar kortfristiga 
Kortfristiga placeringar 
Likvida medel kommunen 
Likvida medel reservfond 
Summa omsättningstillgångar 

3 454 
306 268 
205 172 
136 496 

42 
651 432 

0 
0 
0 

14 112 
2 800 

16 912 

0 
0 
0 

-63 598,3 
0,0 

-63 598,3 

0 
0 
0 

24 927 
0 

24 927 

3 454,0 
306 268,0 
205 172,0 
111 936,7 

2 842,0 
629 672,7 

3 454 
306 268 
205 172 
106 311 

5 642 
626 847 

3 454 
306 268 
205 172 
103 845 

8 442 
627 181 

SUMMA TILLGÅNGAR 3 399 306 45 725 -5 435,0 24 927 3 464 523,0 3 455 371 3 451 984 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER 
Eget kapital 
Eget kapital 
därav årets resultat 

2 446 478 
66 775 

22 700 -5 435,0 24 927 2 535 529,0 
42 192,0 

2 503 509 
-19 020 

2 460 771 
-29 738 

Avsättningar 
Avsättningar för pensioner  
Andra avsättningar kortfristiga 
Summa avsättningar 

184 307 
0 

184 307 

15 269 

15 269 

0 

0 

0 

0 

199 576,0 
0,0 

199 576,0 

226 327 
0 

226 327 

258 078 
0 

258 078 

Skulder 
Långfristiga skulder (för investeringsbidrag) 
Kortfristiga skulder 
Summa skulder 

46 859 
721 662 
768 521 

7 756 
7 756 

0 
0 

0 
0 

729 418,0 
729 418,0 

725 535 
725 535 

733 135 
733 135 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, 
SKULDER 3 399 306 45 725 -5 435,0 24 927 3 464 523,0 3 455 371 3 451 984 
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Finansiella nyckeltal 

EGET KAPITAL TOTALT 
Utgående balans 
Årets förändring via resultatrkg 

Utfall 
2018 

2 446 478 
66 775 

Budget 
2019 

22 700 
22 700 

Förslag Förslag 
Förändring Skatt/avt försäkr/ 

2019 finansnetto 2019 

-5 435,0 24 927 
-5 435,0 24 927 

Ny Budget 
2019 

2 488 670,0 
42 192,0 

Plan 
2020 

2 503 509 
-19 020 

Plan 
2021 

2 460 771 
-29 738 

SOLIDITET i % exkl p-skuld före -98 
SOLIDITET i % inkl ansvarsförbindelse 

72,0 
44,6 

71,7 73,2 72,5 71,9 

Resultatets andel av skatteintäkter och 
statsbidrag i % 2,74 0,90 1,67 -0,74 -1,12 

Likviditet i % av externa utgifter 
Betalningsberedskap antal dagar 

4,5 
16 

4,9 
18 

3,6 
13 

3,5 
13 

3,4 
12 

Externa utgifter i tkr 3 026 714 3 156 062 63 598,3 -23 000 3 196 660,3 3 220 043 3 292 851 
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Kommunfullmäktiges beslut 19-03-18 
Anslagsöverföring bokslut 2018 till 2019 Drift 

Text Äskande (tkr) Förslag (tkr) Kommentar 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen 
Anslagsöverföringar utifrån tidigare tagna beslut: 672,0 

Klimatkompensation för flygresor (10% av kostnaden för varje 
flygresa avsätts till projekt för uthållig kommun) 30,0 
Pott för arbete mot droger (KF§105/2008). Avser nettot av 2017-års 
kostnader för representation av alkohol och utbetalda bidrag 25,0 
Verksamhets-/utvecklingspott 617,0 

Övriga äskanden: 2 122,0 

Innovation och verksamhetsutveckling senarelagd projektstart 620,0 
Innovationsfond SN/BUN 1 385,0 
Skidorienterings-VM beviljat 2018 genomförs 2019 117,0 

Summa Kommunstyrelsen 2 794,0 
varav engångs 2019 2 794,0 

Fastighets- och servicenämnden 
Bidrag Region Norrbotten senareläggning åtgärder Grans 2 000,0 

Summa Fastighets- och servicenämnden 2 000,0 
varav engångs 2019 2 000,0 

Barn- och utbildningsnämnden 
Överföring erhållna medel för digitalisering i grundskolan 1:1-
statsning pga försenad hyresstart av datorer. Kostnader kommer 
uppstå pga framskjuten hyresperiod. 2 195,0 

Summa Barn- och utbildningsnämnden 2 195,0 
varav engångs 2019 2 195,0 

Kultur- och fritidsnämnden 
Skidorienterings-VM 2019 141,0 
Summa Kultur- och fritidsnämnden 141,0 
varav engångs 2019 141,0 

Socialnämnden 
Bostadsförsörjning 500,0 
Familjehemsrekrytering 500,0 
Summa Socialnämnden 1 000,0 
varav engångs 2019 1 000,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Resursförstärkning planarbete 
Övergripande planarbete, fördjupade översiktsplaner samt 
landsbygdsutveckling. I strandnära områden. Kan finansernas med 
Boverket bidrag, 2 700 tkr under tre år 900,0 
Införande av aktivitetsbaserat arbetssätt 
Den fysiska arbetsplatsen (investering) 
Den digitala arbetsplatsen (investering) 
Anslagsöverföringen behöver göras från driftbudget 2018 till 
investeringsbudget 2019 6 800,0 
Summa Samhällsbyggnadsnämnden 7 700,0 
varav engångs 2019 7 700,0 
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672,0 

30,0 

25,0 
617,0 

2 122,0 

620,0 
1 385,0 

117,0 

2 794,0 
2 794,0 

2 000,0 

2 000,0 
2 000,0 

0,0 

0,0 
0,0 

141,0 
141,0 
141,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

500,0 Engångs 2019 

0,0 
500,0 
500,0 



 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anslagsöverföring bokslut 2018 till 2019 Drift 

19-03-18 

Text 
TOTALT Anslagsöverföring nämnder 
varav engångs 2019 

Äskande (tkr) 
15 830,0 
15 830,0 

Förslag (tkr) Kommentar 
5 435,0 
5 435,0 
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Anslagsöverföring 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 19-03-18 
Finansiering 2019 förändring Sid 1 (1) 

Ny prognos 
Förslag (tkr) Anm. 

Finansiering: 
AFA, Avtalspensioner nollpremie 2019 23 000,0 enl AFA beslut 

23 000,0 

Skatter och statsbidrag: 

Skatteunderlag ny prognos 2019 2 339,0 
Definitiv kostnadsutjämning 2019 -3 218,0 
Definitiv LSS-utjämning 2019 783,0 
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 2019 2 023,0 
Summa skatter o statsbidrag 1 927,0 

Finansiering förändring (ökade intäkter) 24 927,0 

TOTALT Finansiering förändring 24 927,0 
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19-03-18 Kommunfullmäktiges beslut 
Anslagsöverföring bokslut 2018 till 2019 Investeringar 

Projekt Text Äskande (tkr) Förslag (tkr) Kommentar 

Kommunfullmäktige 

Summa Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 
Centralt konto för investeringar (pott hos KS) 
10070 Parkeringsautomater 
10073 Utv Christinaområdet 
10074 Exploatering Näringsliv 
10075 Exploatering Befolkning 
10080 Gruppboende Stöd och omsorg 
10087 Lindbäcksstadion 
10090 Byacentrum upprustning 
10092 Nybyggnad äldreboende 
10097 Allmän investeringsfond 
Summa Kommunstyrelsen centralt konto 

Kommunledningsförvaltningen 
11020 iPad´s Förtroendevalda 
11029 It-stöd för styrning och ledning 

Bondökanalen inkl bla småbåtshamn, tomt mm 
11037 Bostadsförsörjning 
11063 E-arkiv 
11064 Mötesportal 
11065 E-tjänsteplattform 
10019 Ombyggnation ekonomiavd 

IT- investeringar, persondatorer, servrar etc 
Summa Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen Räddningstjänst 
19001 Investeringsram räddningen 
Summa Räddningstjänsten 

Summa Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 
16018 LekMit 
16028 IKT-satsning grundskola/förskola 

Inventarier skola/förskola 
16104 Fordon och maskiner 
16105 Gymn undervisningsinventarier 
16120 Reinvestering Musikskolan 

Investeringar teknik/inventarier Grans 
Summa Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 
15045 Lekparksplan 
15047 Kulturtorget Stadsvapnet 
15048 Parkplan 
15051 Lindbäckstadion Etapp 2 
15058 Konstparken 
15062 Övertryckshall 
Summa Kultur- och fritidsnämnden 

0,0 

2 000,0 
8 400,0 
1 200,0 
1 800,0 
6 000,0 
2 000,0 

225,0 
3 500,0 

14 106,0 
39 231,0 

-494,4 
558,0 

-29 993,0 
2 500,0 

353,0 
100,6 
197,0 
60,0 

1 454,4 
-25 264,4 

2 933,0 
2 933,0 

16 899,6 

2,0 
605,0 

4 176,0 
2 262,0 

154,0 
200,0 

1 316,0 
8 715,0 

90,0 
69,0 

181,0 
6 539,0 

108,0 
463,0 

7 450,0 
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0,0 

0,0 
0,0 5,0 flyttat till allmänna investeringsfonden 

1 200,0 
1 800,0 
6 000,0 
2 000,0 

225,0 
0,0 Återkom i VEP 2020-2022 

19 106,0 5,0 mkr flytt från utveckling Christinaområdet 
30 331,0 

-494,4 
558,0 

-29 993,0 Slutredovisas ÅR 2019 
0,0 

353,0 
100,6 
197,0 

0,0 
1 000,0 

-28 278,8 

2 933,0 
2 933,0 

4 985,2 

0,0 
500,0 Slutredovisas ÅR 2019 

3 000,0 
2 262,0 

0,0 
200,0 

1 300,0 
7 262,0 

0,0 
69,0 

181,0 
6 539,0 

108,0 
463,0 Slutredovisas ÅR 2019 

7 360,0 



 

 

 
 

 

  

    
   

    
   

 

 
      
       
   
   

  
   

   

 

 

  
 

  
 

 

 

19-03-18 Kommunfullmäktiges beslut 
Anslagsöverföring bokslut 2018 till 2019 Investeringar 

Projekt Text Äskande (tkr) Förslag (tkr) Kommentar 
Miljö och tillsynsnämnden 

Summa Miljö- och tillsynsnämnden 0,0 

Socialnämnden 
17008 Investeringsram ospec 33,0 
17737 Omvandling av lokaler 171,0 

Investeringar teknik/inventarier ÄO 1 231,0 
Investeringar teknik/inventarier SO 941,7 

Summa Socialnämnden 2 376,7 

Samhällsbyggnadsnämnden 
11012 Byacentrum Norrfjärden, återstående medel 94,0 
13013 WebGIS 15,0 
22800 Investeringsram inventarier 128,0 
23700 Transp byte fordon 2 623,5 
summa 2 860,5 

22002 Exploatering Furunäset 178,6 
22017 Infrastruktur Acusticum 645,2 
22030 Proj Öjeby centrum 4,4 
22207 Fåröbron -859,1 
22208 Löjan 1 1 500,0 
22209 Rådhustorget 328,8 
22211 Västerg, del Sundsg - Storg 324,3 
22503 Preem Bergsviken 1 102,2 
22602 Kv Tallen, åtg busstation 4,6 
23101 Exploatering Ljungheden 2 901,1 
23102 Exploatering Strömnäsbacken 1 155,3 
23103 Haraholmen industriområde 10 026,4 
23104 Kvarteret Rönnen 100,0 
23600 Exploatering Bergsviken 2:18 -60,7 
summa exploatering 17 351,1 

Reinvesteringar gator och vägar 95,1 
Summa reinvesteringar gator och vägar 95,1 

Summa Samhällsbyggnadsnämnden 20 306,7 

Fastighets- och servicenämnden 
Investeringsram inventarier 331,0 

summa 331,0 

21627 Strömbacka prod.kök ombygg -2 212,0 
21630 Trafiksituation skolor Öjebyn 322,0 
21655 Öjeby produktionskök, om- o tillb 1 512,0 

Christinaprojekt skola 783,0 
21680 Stadshuset renov 2 9 078,0 
21852 Strömbacka tak ODEN 20 700,0 

Reinvesteringar fastigheter 477,0 
summa nybygg/ombyggn fastighets 30 660,0 

28600 Skolstrukturförändringar 44 300,0 
summa 28 nyby/omby BUN 44 300,0 

Ängsgården vård- och omsorgsboende 23 165,0 
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0,0 

0,0 
0,0 

1 000,0 
800,0 Inkluderar sprinkler 

1 800,0 

0,0 
0,0 

128,0 
2 623,5 
2 751,5 

178,6 
645,2 

0,0 Slutredovisas ÅR 2018 
-859,1 

0,0 Genomförs ej 2019 
328,8 
324,3 

0,0 Slutredovisas ÅR 2018 
0,0 Slutredovisas ÅR 2018 

2 901,1 
1 155,3 

10 026,4 
0,0 Ingår i Christinaprojektet 

-60,7 
14 639,9 

68,1 
68,1 

17 459,5 

331,0 
331,0 

-2 212,0 
322,0 
600,0 
783,0 

9 078,0 
11 500,0 

477,0 
20 548,0 

20 000,0 
20 000,0 

23 165,0 



 
 

  

 

 

 

 

  

 

19-03-18 Kommunfullmäktiges beslut 
Anslagsöverföring bokslut 2018 till 2019 Investeringar 

Projekt Text Äskande (tkr) Förslag (tkr) Kommentar 
29345 Reservkraft Trädgården 113,0 113,0 
summa 290, 293 nyby/omb fastighets 23 278,0 23 278,0 

summa 290 nyby/omb kultur/fritid 0,0 0,0 

summa 293 nyby/omb socialen 0,0 0,0 

summa 279 Parkeringshus 0,0 0,0 

Summa Fastighets- och servicenämnden 98 569,0 64 157,0 
varav Fastighets- och servicenämnden 30 991,0 20 879,0 

Barn- och utbildningsnämnden 44 300,0 20 000,0 
Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,0 
Socialnämnden 23 278,0 23 278,0 

98 569,0 64 157,0 

Överförmyndarnämnden 
11062 IT-System ÖFN 139,6 139,6 
Summa Överförmyndarnämnden 139,6 139,6 

TOTALT Anslagsöverföring investeringar 154 456,6 103 163,3 
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Nyckeltalsbilaga Årsredovisning 2018 



 

        

                         
                 

       

     

                  
                          
                              

                
                        

 

               

        

                      
      

       

                     
   

        
           
            
      
   
   

 

Läsanvisning till nyckeltalen 

Piteå kommuns nyckeltal är uppdelade i två kategorier 

 Nyckeltal/indikatorer som grund för målbedömning 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. 

 Basnyckeltal som beskriver centrala kommunala verksamheter. 

Redovisning av nyckeltal under året 

 Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall. 
 Fördjupade månadsrapport i mars: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till mars. 
 Delårsrapport i augusti: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller 

kan ackumuleras till augusti. Del två utgör en redovisning av det senaste utfallet för de verksamhetsbeskrivande basnyckeltalen. 
 Årsredovisning: Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål för att bedöma grad av måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per 

nämnd/bolag. 

Om nyckeltalen är individbaserade redovisas utfall för män och kvinnor. Ambitionen är alltid att redovisa senast tillgängliga värden. 

Så här läser du nyckeltalen i årsredovisningens nyckeltalsbilaga 

Först redovisas samtliga av Kommunfullmäktige nyckeltal uppdelat på respektive strategiskt område och mål. Efter Kommunfullmäktige följer respektive nämnd och bolag med sina nyckeltal. Med nyckeltalsbilagan 
kan måluppfyllelsen totalt samt per nämnd och bolag utvärderas. 

I tabellkolumnerna bestående av målkopplade nyckeltal redovisas: 

 Nyckeltalsnamn. Kursiverat i parentes redovisas vilken eventuell jämförelsegrupp som avses samt annan extra information som kan underlätta förståelsen. Ikonerna nedan förklarar eventuellt eftersläpning 
och överhoppning i rapporteringen. 

 Periodicitet. Nyckeltalets tidsindelning, vanligtvis helår eller månad. 
 Utfall för kvinnor och män, för den senaste perioden i nyckeltalets periodicitet 
 Utfall totalt. Avser utfallet en tidigare period redovisas det inom parentes efter nyckeltalsnamnet. 
 Utfall Piteå samma tidsperiod föregående år 
 Utfall Norrbotten 
 Utfall Riket 



 

   

  
               

                     

                      

                      

                           

                           

                          

         

          

   

             

                      

                  

                         

                         

                        

                        

                              

                              

                              

                  

                        

                        

                       

                

                       

                       

                      

                         

                        

                          

                  

                

                  

                 

         

  
              

Förvaltningsberättelse 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 

Andel elever som aldrig rökt, gy 2, % År 61 % 50 % 55 % 50 % 

Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, % År 30 % 28 % 29 % 24 % 

Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, % År 92 % 92 % 92 % 93,5 % 

Debutålder rökning, vanligaste åldern (Med 16 år avses 16 år eller äldre) År 16 år 16 år 16 år 15 år 

Debutålder alkohol, vanligaste åldern (Med 16 år avses 16 år eller äldre) År 15 år 16 år 16 år 15 år 

Utfall 2016 

44 % 

25 % 

90,2 % 

14 år 

15 år 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Debutålder narkotika, vanligaste åldern (Med 16 år avses 16 år eller äldre) År 16 år 16 år 16 år 16 år 16 år 

Andel som svarat ganska bra eller mycket bra på frågan "Under de senaste 12 

månaderna hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?", % (Ny fråga i År 76 % 91 % 83 % 85 % 

Personligt 2017) 

Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, % (Jmf. Övergripande) År 4 % 3,4 % 

Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, % År 8,1 % 8,1 % 

- Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, åk 5, % År 8,4 % 8,4 % 8,3 % 

- Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, åk 9, % År 8 % 8 % 7,7 % 

- Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, gy 2, % År 8 % 8 % 8,1 % 

Andel elever som upplevt sig mobbade det senaste året, % År 3 % 3 % 3 % 2 % 6 % 

- Andel elever i åk 7 som upplevt sig mobbade det senaste året, % År 4 % 2 % 3 % 2 % 6 % 

- Andel elever i åk 9 som upplevt sig mobbade det senaste året, % År 5 % 4 % 4 % 3 % 8 % 

- Andel elever i gy 2 som upplevt sig mobbade det senaste året, % År 1 % 2 % 2 % 1 % 4 % 

Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, % År 5,8 % 5,9 % 

- Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, åk 5, % År 6,7 % 7 % 

- Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, åk 9, % År 5 % 5,2 % 

- Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, gy 2, % År 5,6 % 5,5 % 

Medelvärde för elevers upplevelse av studiero År 6 5,9 

- Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 5 År 6,4 6,2 6,3 

- Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 9 År 5,7 5,7 5,6 

- Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i gy 2 År 6 5,9 6 

Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % År 90 % 88 % 89 % 90,6 % 

Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % År 81 % 92 % 86 % 83 % 

Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % År 75 % 87 % 82 % 81 % 

Andel föreningsaktiva unga, % År 59 % 51 % 55 % 62 % 62 % 

Antal certifierade föreningar "trygg och säker" År 15 14 13 

Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, % År 80 % 10 % 63 % 

Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, % År 86 % 76 % 89 % 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som 

berör dem, % 
År 77 % 77 % 77 % 72 % 84 % 



               

                        

        

  
              

                          

                                

                               

               

               

     
         

             

  
         

                     

                             

                             

                

   
              

                   

          

     
              

           

  
              

                   

                        

                      

   
               

                

                  

                  

                       

                   

               

                 

              

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % Månad 83 % 81 % 81 % 88 % 91 % 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande 
Månad 89 % 76 % 78 % 81 % 79 % 

tillvaro, % 

Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats, % År 81 % 78 % 79 % 80 % 

- Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med biståndsbedömd insats, % År 68 % 54 % 66 % 80 % 47 % 

- Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med serviceinsats, % År 14 % 14 % 14 % 82 % 53 % 

Antal placerade barn och unga Månad 75 108 183 194 237 

- Antal placerade barn och unga (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård) 

- exklusive ensamkommande flyktingbarn 
Månad 59 66 125 95 97 

- Antal placerade ensamkommande flyktingbarn (i familjehem, förstärkta familjehem eller 

institutionsvård) 
Månad 16 42 58 99 140 

Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj År 779 889 1 667 1 450 1 566 

- Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, % År 81 % 83 % 82 % 75 % 71 % 

- Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, % År 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

- Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt inflöde till mottagningen Barn 
År 17 % 15 % 17 % 23 % 28 % 

och Familj, % 

Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga År 219 274 493 566 504 

Andel ärenden inom IFO med utredningstid över 4 månader, % (rapporteringsproblem, 
Månad 24 % 27 % 25 % 62 % 70 % 

borttaget ur VEP 2019) 

Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) barn 0-20 år med utredningstid över 4 

mån, % 
Månad 9 % 14 % 11 % 62 % 74 % 

Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga År 103 199 302 271 301 

- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år (förmynderskap) År 80 147 227 235 260 

- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år År 23 52 75 36 41 

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Utlåning av barn- och ungdomslitteratur År 192 989 200 937 193 278 

Andel simkunniga i åk 3, % År 95 % 95 % 98 % 

Andel simkunniga i åk 5, % År 97 % 94 % 98 % 

Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, % År 23 % 24 % 24 % 37 % 23 % 

Andel som tränar/motionerar på sin fritid, % År 91 % 87 % 89 % 91 % 91 % 

Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter År 713 720 1 433 1 149 

Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong" År 2 560 2 019 

Antal Bokprat för unga på biblioteken År 678 687 



 

  

        
               

                 

                   

                

             

 
               

              

  
              

                           

                             

             

    
              

                                 

                

    
              

             

     
             

                            

                           

            

     
              

              

  
             

                  

     
              

            

       
              

          

       
              

                          

Utbildning, arbete och näringsliv 

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

Antal invånare Månad 20 916 

Arbetskraftens storlek 16-64 år Månad 12 092 

Män 

21 200 

12 891 

Utfall 2018 

42 116 

24 983 

Utfall 2017 

42 184 

25 120 

Utfall 2016 

41 904 

25 084 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100 (Jmf. Övergripande) År 59 56 58 62 58 58 

Pågående nyproduktionsprojekt PiteBo År 3 3 4 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

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

år 
Månad 5 % 5,6 % 5,3 % 5,8 % 5,6 % 

- Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år Månad 2,5 % 3 % 2,7 % 2,9 % 2,8 % 

- Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år Månad 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,9 % 2,7 % 

Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av 

befolkningen 18-24 år 
Månad 6,6 % 10 % 8,4 % 8,4 % 8,4 % 

- Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år Månad 1,9 % 4,3 % 3,2 % 3,2 % 2,6 % 

- Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av 

befolkningen 18-24 år 
Månad 4,8 % 5,7 % 5,3 % 5,3 % 5,8 % 

Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med 

aktivitetsstöd, % av utrikesfödd befolkning 
Månad 18,6 % 23,1 % 20,8 % 22,1 % 

- Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av utrikesfödd befolkning Månad 6,5 % 10,1 % 8,3 % 11,7 % 13 % 

- Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av utrikesfödd befolkning Månad 11,8 % 12,5 % 12,1 % 10,1 % 8 % 

Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet 

arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 
År 22 % 15,9 % 18,4 % 18,9 % 19,7 % 

Andel personer som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt 

försörjningsstöd, % 
År 63 % 84 % 76 % 70 % 

- Andel personer under 25 år som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte 
År 59 % 91 % 80 % 78 % 64 % 

återgår till passivt försörjningsstöd, % 

- Andel personer 25 år och över som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet 

och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % 
År 64 % 81 % 67 % 66 % 68 % 

Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt 

arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutade insats, % 
År 82 % 85 % 84 % 70 % 60 % 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, % (Jmf. Övergripande) År 3,4 % 2,9 % 3,2 % 2,7 % 2,7 % 3,5 % 3,3 % 3,8 % 



Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Andel som studerar vidare efter gymnasiet, % År 33 % 28 % 33 % 

Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % (Jmf. Gymnasieskola) År 44 % 28 % 35 % 35 % 

56 450 55 132 

 

 
               

                 

                       

                 

                

              

              

              

                        

                       

     

      
              

        

  
              

               

                

                

  
               

                 

         

  

       

  

         

             

             

                 

                

              

         

  

       

  

         

             

       

  

       

         

1 309 1 300 

Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag År 64 128 192 172 164 

År 63 58 60 74 61 61Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100 (Jmf. Övergripande) 

Antal studiecirklar År 

Antal studiecirkeldeltagare År 8 932 8 578 

Antal studietimmar År 

Andel sökande (16-18-åringar) som söker feriearbete som erbjuds plats, % År 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, % År 74 % 59 % 66 % 56 % 60 % 

Andel SFI-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt 
År 25 % 37 % 32 % 46 % 55 % 

arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutad insats, % 

Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter 

avslutad utbildning, % 
År 82 % 79 % 80 % 82 % 69 % 

Antal lägenheter under produktion i Strömbackaskolans regi År 12 10 10 

Antalet sökande till utbildningarna vid Piteå Science Park År 1 113 

Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv År 6,7 6,7 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) (Jmf. Övergripande) År 140 226 217 138 213 145 

Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt ( 

Jmf. Övergripande 
År 

Piteå kommun deltar i undersökningen igen 2019 

) 

Småföretagarklimatet i kommunen, Företagarna (ranking) År 230 

Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter År 297 322 

Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter År 72 88 

Antal nya registreringar av företag per 1000 invånare Månad 

Antal nya registreringar av företag 

Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt) ( 

Jmf. Övergripande 

Piteå kommun deltar i undersökningen igen 2019 

) 

Månad 

År 

Handläggningstid miljö, dagar År 18 19 16 

Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) ( 

Jmf. Övergripande År 

Piteå kommun deltar i undersökningen igen 2019 



               

  

                 

               

                  

  
               

                               

                  

      
                   

               

   
                   

                 

              

   
               

                     

                        

          

  
                 

   
               

                   

                      

                          

                         

  
               

           

     
             

                

  
             

             

  
             

                

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

) 

Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters (koncernens) lokaler År 30 34 38 

Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler År 27 41 42 

Antal anställda på Acusticumområdet (rapporteringsproblem, borttaget ur VEP 2019) År 

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne 
Nyckeltal 

Elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, % (Jmf. Grundskola) 

- Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), 

hemkommun, % (Jmf. Grundskola) 

- Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % 

(Jmf. Grundskola) 

Meritvärde i åk 9 (Jmf. Grundskola) 

Meritvärde i gy 3 

År 

År 

År 

År 

År 

Kvinnor 

89 % 

88 % 

89 % 

248 

15 

Män 

85 % 

85 % 

80 % 

222 

13 

Utfall 2018 

86 % 

86 % 

84 % 

234 

14 

Utfall 2017 

90 % 

90 % 

85 % 

234 

14 

Utfall 2016 

91 % 

91 % 

89 % 

237 

14 

Jmf. 2018 

77 % 

77 % 

72 % 

223 

Länet 2018 

80 % 

81 % 

75 % 

226 

Riket 2018 

75 % 

75 % 

75 % 

227 

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % (Jmf. Gymnasieskola) År 86 % 94 % 90 % 89 % 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, % (Jmf. Förskola) År 100 % 100 % 100 % 69 % 76 % 61 % 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) (Jmf. 

Gymnasieskola) 
År 81 % 79 % 80 % 82 % 77 % 63 % 65 % 52 % 

Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet 
Nyckeltal 

Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet 

Andel elever i utvalda årskurser som undervisats i brandkunskap, % 

- Andel elever i åk 7 som undervisats i brandkunskap, % 

- Andel elever i gy 1 som undervisats i brandkunskap, % 

År 

År 

År 

År 

Kvinnor Män Utfall 2018 

1 635 

100 % 

100 % 

100 % 

Utfall 2017 

1 876 

100 % 

100 % 

100 % 

Utfall 2016 

2 056 

100 % 

100 % 

100 % 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv 
Nyckeltal 

Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning och inte 

återgår till passivt försörjningsstöd, % 

- Andel personer 18-24 år som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen 

försörjning, % 

- Andel personer 25-64 år som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen 

försörjning, % 

Antal hushåll som omfattas av "Jobbstimulans" 

År 

År 

År 

År 

Kvinnor 

6 % 

4 % 

7 % 

Män 

10 % 

8 % 

11 % 

Utfall 2018 

16 % 

12,5 % 

18 % 

14 

Utfall 2017 

72,5 % 

78 % 

66 % 

17 

Utfall 2016 

9 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 



  

     
               

              

                

           

            

         

      
         

            

     
                 

                           

                 

                  

                

 
               

                      

                    

                     

                              

                        

 
               

                

           

  
           

             

                 

 

  
               

       

    
         

Demokrati och öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Månad 9 9 9 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten (Jmf. Övergripande) År 39 43 41 42 

Antal synpunkter År 111 136 141 

Antal medborgarförslag År 34 37 49 38 126 

Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan 

personal, index 1-100 (Jmf. Övergripande) 
År 64 55 60 56 59 57 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel 
År 46 % 44 % 56 % 55 % 50 % 53 % 

fråga, % (Jmf. Övergripande) 

Andel som får svar på e-post inom två dagar, % (Jmf. Övergripande) År 75 % 81 % 96 % 89 % 83 % 86 % 

Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt (Jmf. Övergripande) År 93 93 

Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt År 643 440 1 083 611 680 

Andel som har tillit till de flesta människor År 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Andel utrikesfödda av befolkningen, (%) (Jmf. Övergripande) År 6,8 % 6,4 % 6,6 % 6 % 

Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska År 2 868 3 401 2 968 

Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå Månad 53 43 137 96 80 

- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, % Månad 90 % 86 % 88 % 87 % 87 % 

Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar, % År 100 % 100 % 60 % 85 % 100 % 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjd Medborgar-Index, index 1-100 (Jmf. Övergripande) År 65 58 62 60 57 56 

Andel elever i åk 9 som svarat positivt på frågan: Mina lärare ger killar och tjejer 

samma förutsättningar, % 

Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar 

Ställföreträdare i överförmyndarnämnden, könsfördelning 

År 

År 

År 63 % 37 % 

64 % 

2 

231 st 

70 % 

0 

238 st 

0 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-

100 (Jmf. Övergripande) 
År 61 61 61 60 59 56 



Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare Månad 13 5,3 9 12 7,9 9,7 

Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, ekologiska eller 

lokalproducerade, % 
År 

- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, % År 2,1 % 2,6 % 2 % 

- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, % År 9,7 % 9,2 % 10 % 

- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, % År 23,8 % 24,6 % 26 % 

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, % (Jmf. 
År 66 % 70 % 68 % 69 % 72 % 65 % 70 %

Övergripande) 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare År 79 kr 79 kr 102 kr 

Antal inkomna förbättringsidéer per medarbetare (rapporteringsproblem, borttaget ur VEP 

2019) 
År 

- Antal genomförda förbättringsidéer per medarbetare (rapporteringsproblem, 

borttaget ur VEP 2019) 
År 

Antal enheter som innehar utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" År 43 43 

Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter (Jmf. Övergripande) År 68 65 66 70 63 61 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar (Jmf. Övergripande) År 66 57 62 63 61 61 

Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, % År 82 % 90 % 84 % 

Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm År 23,9 µg/m3 28 µg/m3 19 µg/m3 

Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm År 15 µg/m3 13 µg/m3 16 µg/m3 

Minskning av fossil CO2 för uppvärmning, % (jmf 2000) År -100 % -100 % -100 % 

Minskning av energi i kwh/kvm, % (jmf 2000) År 20 % 19 % 18 % 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv År 5 

Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton (beräkningsmodell under 

utveckling) 
År 

Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, % (Jmf. 
År 41,5 % 48,1 % 40,6 % 49 % 20,2 % 35 %

Övergripande) 

- Andel miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar, % År 

Totalt nettoenergibehov i kommunkoncernens fastigheter, avser totalt energibehov 
År 

per uppvärmd yta (beräkningsmodell under utveckling) 

1,6 % 

               

             

          

  
         

                         

                        

                       

          

  
                  

                

          

  
         

        

     
         

                 

                

                 

                   

                    

                     

                    

                    

                 

       

  
         

             

  
                 

                           

      

      
         

                

       

   
              

      

    
            

                    

        

  
            

                 

                 

                

                

Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10 År 8 7,8 - 7,9 -

Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt 
År 898 kr 2 500 kr 1 547 kr 

inom energisektorn 

Utveckling genomsnittlig volym mottaget fartygsgenererat avfall (sludge) per fartyg 

Haraholmen jämförelse 3-årsperiod, % 
År 21 % -9 % 6 % 

Utveckling volym fartygsgenererat avfall som går till deponi, % År 0 % 0 % 

Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% förändring av värde 

kwh/m2) 
År -1 % -40 % 108 % 

Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet År 354 187 341 

Antal elever/studenter per år som deltagit i Pirevas informationsträffar År 638 531 591 

Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar År 9 16 15 

Antal besök på ÅVC, besök/år År 125 335 115 142 



Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC (ton) År 67,5 ton 61,2 ton 65,1 ton 

Antal av Pireva besökta företag År 138 16 18 

Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget, ton År 99 260 97 609 115 273 

Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar, % År 62 % 67 % 66 % 

Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar 
År 16 % 17 % 18 % 

exklusive sluttäckningsmaterial, % 

Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva, kg/inv År - -

Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden, % År 100 % 100 % 76 % 

Antal genomförda investeringsåtgärder med avseende energibesparing och 
År 0 1 1 

miljöpåverkan 

Antal idéer/projekt som fått stöd av förslagsverksamhet eller centrala utvecklingsmedel och 
År 25 20 

som införts i verksamheten 

- Andel sökta vardagsförbättringar till förslagsverksamheten som fått belöning, % År 88 % 50 % 

- Andel projekt som drivits med stöd av verksamhetsutvecklingspotten och som lett till nya 
År 100 % 75 % 

implementerade lösningar, % 

- Andel projekt som drivits med stöd av innovationsfond och som lett till 
År 

implementerade lösningar, % (Inget projekt har avslutats under året) 

Antal aktiviteter inom och mellan kommunens förvaltningar med syfte att sprida 

utvecklingsidéer/projekt 
År 19 10 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjdhet med trygghet, index 1-100 (Jmf. Övergripande) År 61 69 65 64 64 58 

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv (Jmf. Övergripande) År 723 618 

År 7 7Vårdnadshavares upplevda delaktighet och inflytande 

Tillgänglighet grundskola - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, % (Jmf. 

Grundskola) 
År 69 % 

Antal genomförda åtgärder utifrån trygghets- och tillgänglighetsvandringar År 0 0 1 

Tillgänglighet arbetsmarknad - sammanlagt resultat, % (Jmf. Övergripande) År 71 % 

Tillgänglighet idrott - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, % (Jmf. Övergripande) År 72 % 

Tillgänglighet kultur - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, % (Jmf. Övergripande) År 64 % 

Fysisk tillgänglighet - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, % (Jmf. Övergripande) År 71 % 

               

                   

             

                

                      

        

   
            

                  

                        

    

  
         

           

     
         

                        

                 

   
           

              

          
         

         

 
         

 
               

                

                   

              

         

  
          

              

                

                     

                    

                     

              

                    

                    

            

    
         

            

   
         

          

  
         

Antal km gång- och cykelväg År 97,7 92,2 90,8 

- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km År 1 1,5 2,2 

Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år År 22 0 0 

- Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, jmf 
År 22 25 15 

medelvärde 5 år 

- Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 
År 0 0 0 

5 år 

Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB 

skala 1-10) 
År 6,5 7,4 7 



               

          

 
          

                

                  

                  

           

      
          

          

       
                 

            

       
                 

               

                

               

                  

                    

                      

         

  
            

   
               

       

  
         

          

  
         

                

                   

                       

                    

                   

                       

                    

                     

                  

          

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) (Jmf. IFO) 
År 2,1 % 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader År 3,8 2,9 3,7 3,6 3,3 

Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år Månad 80 125 205 263 232 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader Månad 4,4 4,4 4,4 3,7 

Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt 

anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, % (Jmf. LSS) 
År 0 % 

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var 

mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, % (Jmf. Äldreomsorg) 
År 98 % 99 % 98 % 98 % 98 % 97 % 97 % 97 % 

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var 

mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, % (Jmf. Äldreomsorg) 
År 93 % 87 % 92 % 94 % 93 % 95 % 93 % 94 % 

Antal beslut inom socialtjänsten som överklagats/1000 beslut År 3,3 3,6 7 7,7 7,5 

Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats efter överklagan/1000 beslut År 0,6 1,5 2,1 1,1 1,2 

Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan" År 10 10 10 

Antal aktiviteter inom Framtid Pite som PiteEnergi deltar i År 3 12 12 

Vattenkvalitet, andel tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov, % År 17,5 % 17,3 % 10,7 % 

Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde fosfor, % År 0 % 3,8 % 0 % 

Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde syreförbrukande 

ämnen, % 
År 3,8 % 7,7 % 2 % 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-100 (Jmf. 

Övergripande) 
År 55 53 54 52 55 53 

Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100 (Jmf. 

Övergripande) 
År 70 63 67 67 63 62 

Antal nya lägenheter under året (slutbesked) År 185 132 137 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal År 130 103 110 

- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal År 124 103 

- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal År 6 0 

Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal År 55 29 27 

- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal År 12 22 

- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal År 43 7 

Andel nyproducerade lägenheter inom Pitebo som uppgår till maximalt 55 kvm, % År 50 % 20 % 20 % 

Antal av Pitebos lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning År 29 57 57 

Genomföra utemiljöprojekt År 5 5 5 



 

 
               

                  

                        

                       

                   

       

    
            

                

                      

                      

                     

                      

                     

                          

                         

             

             

        

  
         

        

   
         

 
               

            

  
          

                

               

                      

                

             

              

              

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100 (Jmf. Övergripande) År 58 52 55 64 62 60 

- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100 (Jmf. Övergripande) År 59 50 55 58 57 54 

- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100 (Jmf. Övergripande) År 64 57 61 58 61 55 

Andel såld förnybar energi, % (PiteEnergi) År 99,8 % 99,3 % 99 % 

Andel nybyggnationer av boende som erbjudits energi- och kommunikationslösningar 

av PiteEnergi, % 
År 99 % 99 % 99 % 

Utveckling av godsvolymer totalt, % År 26 % 4 % -3 % 

- Utveckling av godsvolym skogsprodukter import, % År 55 % -6 % -23 % 

- Utveckling av godsvolym skogsprodukter export, % År 3 % -1 % 3 % 

- Utveckling av godsvolym petroleumprodukter, % År 25 % 23 % -3 % 

- Utveckling av godsvolym övrigt, jmf 3-årsperiod, % År 33 % -3 % 41 % 

Utveckling av intäkter från lagring av gods totalt, jmf 3-årsperiod % År 0 % 31 % 33 % 

- Utveckling av intäkter från lagring av gods separerat magasin, jmf 3-årsperiod % År -9 % 53 % -1 % 

- Utveckling av intäkter från lagring av gods separerat planer, jmf 3-årsperiod % År 15 % 4 % 133 % 

Läckage i vattenledningar (antal/år) År 35 25 30 

Stopp i avloppsledningar (antal/år) År 141 170 131 

Elpris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm (Jmf. 

Övergripande) 
År 88 71 72 93 107 106 

Fjärrvärmepris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm 

(Jmf. Övergripande) 
År 127 127 125 146 159 164 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) (Jmf. 

Grundskola) 
År 43 % 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur (Jmf. Övergripande) År 71 60 65 69 64 62 

Antal publika arrangemang i Studio Acusticum 

- Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer 

År 

År 

183 

158 

199 

188 

Antal besökare simhallar År 195 534 171 847 171 345 

Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido År 332 307 

Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10 År 6,7 6,6 - 6,7 -

Antal projekt med fokus på attraktiva boendemiljöer År 4 4 -



Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat. 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk År 12 11 

Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull 

alkoholservering 
År 33 18 51 85 48 

Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, % År 98 % 99 % 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Personaltäthet inom vård och omsorgsboende År 0,8 0,8 0,8 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 

boende, medelvärde (Jmf. Äldreomsorg) 
År 46 39 44 27 45 60 52,5 

År 50 43 47 49 51 52Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg (Jmf. Äldreomsorg) 

År 50 44 47 51 49 50Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer (Jmf. IFO) 

Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Antal bygglov i landsbygd År 406 301 

Antal företagsetableringar i landsbygd (rapporteringsproblem, borttaget ur VEP 2019) År 

År 14 746 14 642 29 388 29 071Antal invånare, stadsbygd 

År 6 176 6 597 12 773 12 808Antal invånare, landsbygd/glesbygd 

År -8 -36 

 

   
               

               

       

 
         

                   

 
               

              

        

      
         

                 

                   

 
               

             

                   

                

                

           

           

  

 
               

            

             

                

-44 -57Födelseöverskott, stadsbygd 

År 6 8 14 21Födelseöverskott, landsbygd/glesbygd 

Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs 

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser 
Nyckeltal 

Antal bränder per år År 

Antal bostadsbränder per 1000 invånare År 

Kvinnor Män Utfall 2018 

84 

28 

Utfall 2017 

97 

Utfall 2016 

92 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

År 82 81 82 78 80 77Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst (Jmf. Övergripande) 



Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Andel elever som äter lunch alla skoldagar, % År 61 57 59 

Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, % År 90 % 83 % 86 % 85 % 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%) 

(Jmf. Äldreomsorg) 
År 55 % 56 % 55 % 54 % 

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong År 1 227 942 1 232 

Antal övernattningar i skärgårdsstugor År 138 119 115 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100 År 84 81 84 80 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6 År 0 0 0 5 

Sjukfrånvaro, % (ackumulerat från årskiftet) Månad 6,1 % 3,3 % 5,5 5,9 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % (ackumulerat från årskiftet) Månad 64 % 79 % 67 % 75 % 65 % 

Andel heltidstjänster med undantag, % Månad 94,2 % 95,4 % 94,5 % 94 % 93 % 

Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat från årskiftet) Månad 401 010 147 456 548 465 36 260 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % (ackumulerat från årskiftet) Månad 93,2 % 92,7 % 92 % 

Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare År 0,5 0,8 1,3 1,1 28,9 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%) År 62 % 67 % 

Andel anställda med utländsk bakgrund, % År 6 % 6 % 6 % 5,5 % 5 % 

Antal rekryteringar År 400 100 500 700 

Antal praktikanter År 272 368 640 

Antal genomförda examensarbeten År 17 0 17 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, % År 67 % 

Andel lärare med lärarlegitimation, % År 

- Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan, % (Jmf. Gymnasieskola) År 87 % 85 % 

 

  
               

                

                     

         

   
             

   
               

               

             

 

     

 
                

              

              

                 

                      

                  

                       

                        

              

                  

                    

           

            

            

                

              

                          

          

      
           

                 

              

Förtroendeindex - GPTW (Great Place To Work) andel som sammantaget tycker att 

PiteEnergi är en bra arbetsplats, % 
År 85 % 82 % 

Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) År 100 % 100 % 100 % 

Utvärdera genom antal medarbetarsamtal År 16 15 



Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Utfall, tkr År 

Utfall 2018 

-1 076 tkr 

Utfall 2017 Utfall 2016 

-8 396 tkr 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

- Antal elever/lärare i grundskola (Jmf. Grundskola) År 11,4 11,7 

- Antal elever/lärare i gymnasieskolan (Jmf. Gymnasieskola) År 10,5 11,7 

Kostnad skola, kr/inskrivet barn (Jmf. Grundskola) År 115 651 114 397 

Nettokostnad skola hemkommun, kr/inv (Jmf. Grundskola) År 10 405 10 777 

- Nettokostnad fritidshem, kr/inv (Jmf. Fritidshem) År 1 082 1 064 

Antal barn per lärare (årsarbetare) (Jmf. Förskola) År 5 5,3 

Nettokostnad för kulturverksamhet, kr/inv År 1 234 1 292 

Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv (Jmf. Övergripande) År 175 199 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ (Jmf. Äldreomsorg) År 53 710 51 847 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare (Jmf. Äldreomsorg) År 711 857 666 783 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare (Jmf. Äldreomsorg) År 245 551 

Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, 

kr/inv 0-64 år (Jmf. LSS) 
År 7 974 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl ersättning från FK, kr/inv 0-64 år (Jmf. LSS) År 6 802 6 075 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, 

kr/inv 0-64 år (Jmf. LSS) 
År 6 560 5 839 

 

 
               

               

                     

                     

                   

                   

                      

                  

              

                   

                   

                  

                

     

       
          

                        

        

       
           

                  

      

  

      

  

         

       

  
           

                   

               

               

              

   
               

            

       

  
            

               

                   

               

Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år (Jmf. 

LSS) 
År 12 093 11 649 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (Jmf. IFO) År 3 378 2 870 

Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv (Jmf. IFO) År 41 41 

Kostnad familjerätt, kr/inv (Jmf. IFO) År 55 60 

Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år (Jmf. LSS) År 3 186 

Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare ( 

Jmf. LSS 

Kommunen har ej deltagit i undersökningen 

) 

År 

Försäljningsvärdet på Repris, tkr År 2 515 2 328 2 488 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Årets resultat Piteå kommun, mkr År 66,8 48,9 37,4 

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, % (Jmf. 

Övergripande) 
År 2,7 % 2,1 % 1,7 % 

Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar År 16 33 32 

Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag, kr År 0 kr 0 kr 0 kr 

Soliditet kommun, (%) År 72 % 73,8 % 73,4 % 



               

                 

               

                 

          

            

              

                

     
   

 

   

 

   

 
   

                 

              

                

 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) År 44,6 % 43,5 % 41,6 % 

Soliditet kommunkoncern, (%) År 44,7 % 44,3 % 44,3 % 

Soliditet inkl pensionsåtag. kommunkoncern, (%) År 31,3 % 29,7 % 28,5 % 

Soliditet VA-verksamhet År 10,6 11,6 

Soliditet Avfall och Återvinning År 105,6 74,9 

Vakansgrad (bolag), % År 2,3 % 2,5 % 2,7 % 

Bränsleförbrukning tunga fordon, liter/mil År 4,5 liter/mil 4,4 liter/mil 4,4 liter/mil 

Energiförbrukningen, kWh/år År 
7 830 858 

kwh/år 

7 514 067 

kwh/år 

7 199 895 

kwh/år 

Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr År 2 194 2 096 2 007 

Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter, % År 99 % 100 % 100 % 

Antal km reinvesterade VA-ledningar År 5,2 km 4,7 km 5,5 km 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 



 

   

  
               

                     

                      

                      

                           

                           

                      

         

          

   

             

                      

  

        
               

                 

                   

                

 
               

             

    
              

                                 

                

    
              

  
               

                 

         

  

       

         

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 

Andel elever som aldrig rökt, gy 2, % År 61 % 50 % 55 % 50 % 

Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, % År 30 % 28 % 29 % 24 % 

Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, % År 92 % 92 % 92 % 93,5 % 

Debutålder rökning, vanligaste åldern (Med 16 år avses 16 år eller äldre) År 16 år 16 år 16 år 15 år 

Utfall 2016 

44 % 

25 % 

90,2 % 

14 år 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Debutålder alkohol, vanligaste åldern (Med 16 år avses 16 år eller äldre) År 15 år 16 år 16 år 15 år 15 år 

Debutålder narkotika, vanligaste åldern (Med 16 år avses 16 år eller äldre) År 

Andel som svarat ganska bra eller mycket bra på frågan "Under de senaste 12 

månaderna hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?", % (Ny fråga i År 76 % 91 % 83 % 85 % 

Personligt 2017) 

Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, % (Jmf. Övergripande) År 4 % 3,4 % 

Utbildning, arbete och näringsliv 

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

Antal invånare Månad 20 916 

Arbetskraftens storlek 16-64 år Månad 12 092 

Män 

21 200 

12 891 

Utfall 2018 

42 116 

24 983 

Utfall 2017 

42 184 

25 120 

Utfall 2016 

41 904 

25 084 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100 (Jmf. Övergripande) År 59 56 58 58 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Nyckeltal 

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 

Månad 

Månad 

Månad 

Kvinnor 

6,6 % 

1,9 % 

4,8 % 

Män 

10 % 

4,3 % 

5,7 % 

Utfall 2018 

8,4 % 

3,2 % 

5,3 % 

Utfall 2017 

8,4 % 

3,2 % 

5,3 % 

Utfall 2016 

8,4 % 

2,6 % 

5,8 % 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) (Jmf. Övergripande) År 140 226 217 138 213 145 

Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt ( 

Jmf. Övergripande 

Piteå kommun deltar i undersökningen igen 2019 

År 



6,6 % 6 % 

62 60 57 56 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

) 

Småföretagarklimatet i kommunen, Företagarna (ranking) År 230 

Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter År 297 322 

Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter År 72 88 

Antal nya registreringar av företag per 1000 invånare Månad 

Antal nya registreringar av företag Månad 

Demokrati och öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Månad 9 9 9 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten (Jmf. Övergripande) År 39 

Antal synpunkter År 111 136 141 

Antal medborgarförslag År 34 37 49 38 126 

Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan 
År 64 55 60 57 

personal, index 1-100 (Jmf. Övergripande) 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel 
År 46 % 44 % 56 % 53 % 

fråga, % (Jmf. Övergripande) 

Andel som får svar på e-post inom två dagar, % (Jmf. Övergripande) År 75 % 81 % 96 % 86 % 

Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt (Jmf. Övergripande) År 93 93 

Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i 
År 

kommunen? 

Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt År 643 440 1 083 611 680 

Andel som har tillit till de flesta människor År 

               

  

             

             

                 

                

              

  

    
               

              

                

           

            

         

      
         

            

     
             

                       

                  

         

 
         

                  

                

 
               

                      

 
               

                

             

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Andel utrikesfödda av befolkningen, (%) (Jmf. Övergripande) År 6,8 % 6,4 % 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

År 65 58Nöjd Medborgar-Index, index 1-100 (Jmf. Övergripande) 

Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar År 1 



Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Utfall 2018 

 

  
               

       

    
         

             

          

  
         

                         

                        

                       

          

  
              

                

           

     
         

                        

                 

   
           

              

          
         

         

 
         

 
               

                

                   

                

   
               

       

  
         

          

  
         

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-

100 (Jmf. Övergripande) 
År 61 61 61 60 59 56 

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare Månad 13 5,3 9 12 7,9 9,7 

Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, ekologiska eller 

lokalproducerade, % 
År 

- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, % År 2,1 % 2,6 % 2 % 

- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, % År 9,7 % 9,2 % 10 % 

- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, % År 23,8 % 24,6 % 26 % 

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, % (Jmf. 
År 66 % 70 % 68 % 69 % 70 %

Övergripande) 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare År 469 kr 420 kr 363 kr 

Antal idéer/projekt som fått stöd av förslagsverksamhet eller centrala utvecklingsmedel och 
År 25 20 

som införts i verksamheten 

- Andel sökta vardagsförbättringar till förslagsverksamheten som fått belöning, % År 88 % 50 % 

- Andel projekt som drivits med stöd av verksamhetsutvecklingspotten och som lett till nya 
År 100 % 75 % 

implementerade lösningar, % 

- Andel projekt som drivits med stöd av innovationsfond och som lett till 
År 

implementerade lösningar, % (Inget projekt har avslutats under året) 

Antal aktiviteter inom och mellan kommunens förvaltningar med syfte att sprida 
År 

utvecklingsidéer/projekt 
19 10 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjdhet med trygghet, index 1-100 (Jmf. Övergripande) År 61 69 65 64 64 58 

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv (Jmf. Övergripande) År 723 618 

Tillgänglighet arbetsmarknad - sammanlagt resultat, % (Jmf. Övergripande) År 71 % 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-100 (Jmf. 

Övergripande) 
År 55 53 54 53 

Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100 (Jmf. 

Övergripande) 
År 70 63 67 62 



Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100 (Jmf. Övergripande) År 58 52 55 64 62 60 

- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100 (Jmf. Övergripande) År 59 50 55 58 57 54 

- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100 (Jmf. Övergripande) År 64 57 61 58 61 55 

Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Antal invånare, stadsbygd År 14 573 14 498 29 071 

Antal företagsetableringar i landsbygd (rapporteringsproblem, borttaget ur VEP 2019) År 

Antal invånare, landsbygd/glesbygd År 6 176 6 597 12 773 12 808 

Födelseöverskott, stadsbygd (rapporteringsproblem, borttaget ur VEP 2019) År -45 -12 -38 

Födelseöverskott, landsbygd/glesbygd (rapporteringsproblem, borttaget ur VEP 2019) År -3 11 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6 År 0 0 0 5 

Sjukfrånvaro, % (ackumulerat från årskiftet) Månad 4,8 % 1 % 3,4 4 

83 %Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % (ackumulerat från årskiftet) Månad 82 % 85 % 

Andel heltidstjänster med undantag, % Månad 93,8 % 97,9 % 95,3 % 97,5 % 

Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat från årskiftet) Månad 888 751 1 339 1 626 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % (ackumulerat från årskiftet) Månad 92,7 % 92,7 % 

Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare År 0,5 0,8 1,3 1,1 28,9 

Andel anställda med utländsk bakgrund, % År 6 % 6 % 6 % 5,5 % 5 % 

Antal rekryteringar År 400 100 500 700 

Utfall 2017 

 

 
               

                  

                        

                      

 
               

               

                   

                

                 

                 

 

     

 
               

              

                 

                    

                 

                     

                       

              

                    

           

            

            

Antal praktikanter År 

Antal genomförda examensarbeten År 



 

 

 
               

             

    
               

       

  
            

               

                 

                   

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Utfall, tkr År 

Utfall 2018 

7 877 tkr 

Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, % (Jmf. 
År 2,7 % 2,1 %

Övergripande) 

Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar År 16 33 

Arbete med avtalstrohet redovisas, (Ja=1, Nej= 0) År 1 % 

Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag, kr År 0 kr 0 kr 

Utfall 2016 

1,7 % 

32 

0 kr 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 



 

  

   
               

                   

                      

                          

                         

  

 
               

             

 

  
               

                

 
               

            

             

                

 

     

 
               

              

                 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 

Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet År 1 635 

Andel elever i utvalda årskurser som undervisats i brandkunskap, % År 100 % 

- Andel elever i åk 7 som undervisats i brandkunskap, % År 100 % 

- Andel elever i gy 1 som undervisats i brandkunskap, % År 100 % 

Utfall 2017 

1 876 

100 % 

100 % 

100 % 

Utfall 2016 

2 056 

100 % 

100 % 

100 % 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Demokrati och öppenhet 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 

Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar År 0 

Utfall 2017 

0 

Utfall 2016 

0 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare År 98 kr 

Utfall 2017 

47 kr 

Utfall 2016 

143 kr 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 

Antal bränder per år År 84 

Utfall 2017 

97 

Utfall 2016 

92 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Antal bostadsbränder per 1000 invånare År 28 

Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst (Jmf. Övergripande) År 82 81 82 78 80 77 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6 År 0 0 0 5 

Sjukfrånvaro, % (ackumulerat från årskiftet) Månad 1,9 % 0,8 % 1 3,1 



               

                    

                 

                     

                       

            

            

 

 
               

            

84 % 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % (ackumulerat från årskiftet) Månad 67 % 87 % 

Andel heltidstjänster med undantag, % 

Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat från årskiftet) 

Månad 100 % 

Månad 958 

100 % 100 % 

1 076 958 

100 % 

1 076 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % (ackumulerat från årskiftet) Månad 104,6 % 101,2 % 

Antal praktikanter År 

Antal genomförda examensarbeten År 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Utfall, tkr År 

Utfall 2018 

500 tkr 

Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 



  

   

   
               

                      

                  

                         

                         

                        

                        

                              

                              

                              

                  

                        

                        

                       

                

                       

                       

                      

                         

                         

                          

  

 
              

                 

                       

                 

                

Barn- och utbildningsnämnden / Utbildningsförvaltningen 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal 

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

Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, % 

- Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, åk 5, % 

- Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, åk 9, % 

- Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, gy 2, % 

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, % 

- Andel elever i gy 2 som upplevt sig mobbade det senaste året, % 

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, % 

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 

Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % 

Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % 

Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % 

År 

År 

År 

År 

År 

År 

År 

År 

År 

År 

År 

År 

År 

År 

År 

År 

År 

År 

År 

År 

Kvinnor 

92 % 

3 % 

4 % 

5 % 

1 % 

90 % 

81 % 

75 % 

Män 

92 % 

3 % 

2 % 

4 % 

2 % 

88 % 

92 % 

87 % 

Utfall 2018 

92 % 

8,1 % 

8,4 % 

8 % 

8 % 

3 % 

3 % 

4 % 

2 % 

5,8 % 

6,7 % 

5 % 

5,6 % 

6 

6,4 

5,7 

6 

89 % 

86 % 

82 % 

Utfall 2017 

93,5 % 

8,1 % 

8,4 % 

8 % 

8 % 

2 % 

2 % 

3 % 

1 % 

5,9 % 

7 % 

5,2 % 

5,5 % 

5,9 

6,2 

5,7 

5,9 

90,6 % 

83 % 

81 % 

Utfall 2016 

90,2 % 

8,3 % 

7,7 % 

8,1 % 

6 % 

6 % 

8 % 

4 % 

6,3 

5,6 

6 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Andel som studerar vidare efter gymnasiet, % År 33 % 28 % 33 % 

Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % (Jmf. Gymnasieskola) År 44 % 28 % 35 % 35 % 

Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag År 64 128 192 172 164 

Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100 (Jmf. Övergripande) År 63 58 60 61 



Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne 
Nyckeltal 

Elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, % (Jmf. Grundskola) 

- Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), 

hemkommun, % (Jmf. Grundskola) 

- Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % 

(Jmf. Grundskola) 

Meritvärde i åk 9 (Jmf. Grundskola) 

Meritvärde i gy 3 

År 

År 

År 

År 

År 

Kvinnor 

89 % 

88 % 

89 % 

248 

15 

Män 

85 % 

85 % 

80 % 

222 

13 

Utfall 2018 

86 % 

86 % 

84 % 

234 

14 

Utfall 2017 

90 % 

90 % 

85 % 

234 

14 

Utfall 2016 

91 % 

91 % 

89 % 

237 

14 

Jmf. 2018 

77 % 

77 % 

72 % 

223 

Länet 2018 

80 % 

81 % 

75 % 

226 

Riket 2018 

75 % 

75 % 

75 % 

227 

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % (Jmf. Gymnasieskola) År 86 % 94 % 90 % 89 % 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, % (Jmf. Förskola) År 100 % 100 % 100 % 69 % 76 % 61 % 

 

  
               

                               

                  

     
                   

               

   
                   

                 

              

  
               

                     

                        

          

  
                 

                          

  

 
               

           

  
           

             

 

  
               

                

                 

                    

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) (Jmf. 
År 81 % 79 % 80 % 82 % 77 % 63 % 65 % 52 % 

Gymnasieskola) 

- Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan, % (Jmf. Gymnasieskola) År 85 % 

Demokrati och öppenhet 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Andel elever i åk 9 som svarat positivt på frågan: Mina lärare ger killar och tjejer 
År 

samma förutsättningar, % 

Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar År 

Utfall 2018 

64 % 

0 

Utfall 2017 

70 % 

Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare År 

Antal enheter som innehar utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" År 

Enheter som innehar utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling", andel (%) År 

Utfall 2018 

47 kr 

43 

100 % 

Utfall 2017 

367 kr 

43 

100 % 

Utfall 2016 

112 kr 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

87 % 



Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Vårdnadshavares upplevda delaktighet och inflytande År 7 7 

Tillgänglighet grundskola - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, % (Jmf. 

Grundskola) 
År 69 % 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

43 % 
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) (Jmf. 

År 
Grundskola) 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6 År 0 0 0 5 

Sjukfrånvaro, % (ackumulerat från årskiftet) Månad 4,8 % 2,5 % 4,3 5,5 

72 %Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % (ackumulerat från årskiftet) Månad 69 % 84 % 

Andel heltidstjänster med undantag, % Månad 92,5 % 93,6 % 92,7 % 94,2 % 

Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat från årskiftet) Månad 53 236 17 913 71 149 68 979 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % (ackumulerat från årskiftet) Månad 93,6 % 93,4 % 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%) År 62 % 67 % 

Antal praktikanter År 17 23 40 

Antal genomförda examensarbeten År 1 0 1 

 

 
               

              

         

  
          

 
               

             

  
          

 

     

 
               

              

                 

                    

                 

                       

                       

                  

            

            

                  

              

                          

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, % År 64 % 64 % 67 % 

Andel lärare med lärarlegitimation, % År 92 91 90 

- Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan, % (Jmf. Gymnasieskola) År 87 % 85 % 



Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Utfall, tkr År 

Utfall 2018 

-249 tkr 

Utfall 2017 Utfall 2016 

4 213 tkr 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

- Antal elever/lärare i grundskola (Jmf. Grundskola) År 11,4 11,7 

- Antal elever/lärare i gymnasieskolan (Jmf. Gymnasieskola) År 10,5 11,7 

Kostnad skola, kr/inskrivet barn (Jmf. Grundskola) År 115 651 114 397 

Nettokostnad skola hemkommun, kr/inv (Jmf. Grundskola) År 10 405 10 777 

- Nettokostnad fritidshem, kr/inv (Jmf. Fritidshem) År 1 082 1 064 

Antal barn per lärare (årsarbetare) (Jmf. Förskola) År 5 5,3 

 

 

 

 
               

              

                     

                     

                   

                   

                      

                  

                    Nettoresultat i % i förhållande till budget (vid bokslut) År -0,03 % -1,98 % 0,51 % 



Fastighets- och servicenämnden / Fastighets- och serviceförvaltningen 

Demokrati och öppenhet 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar År 

Utfall 2018 

0 

Utfall 2017 

0 

Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare År 

Utfall 2018 

50 kr 

Utfall 2017 

64 kr 

Utfall 2016 

58 kr 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal 

Antal genomförda åtgärder utifrån trygghets- och tillgänglighetsvandringar År 

Kvinnor Män Utfall 2018 

0 

Utfall 2017 

0 

Utfall 2016 

1 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Trygghets- och tillgänglighetsvandringar genomförs i kommunen, nämnden deltar då vandringen rör dess ansvarsområde samt vidtar åtgärder vid behov. 

Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 

Andel elever som äter lunch alla skoldagar, % År 61 57 59 

Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, % År 90 % 83 % 86 % 

Utfall 2017 Utfall 2016 

85 % 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Varför äter du inte skollunchen varje dag i skolmatsalen? År 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%) 
År 55 % 56 % 55 % 54 % 

(Jmf. Äldreomsorg) 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 

    

  

 
               

             

 

  
               

                

 
               

              

                

  
               

                

                     

                 

         

   
             

 

     

 
               

              

                 

                     

                  

                        

66 % 56 % 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

År 0 0 0 5Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6 

Sjukfrånvaro, % (ackumulerat från årskiftet) Månad 6 % 6 % 6 5,2 7,9 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % (ackumulerat från årskiftet) Månad 65 % 71 % 

Andel heltidstjänster med undantag, % Månad 85,6 % 98,8 % 89,1 % 90,6 % 88 % 

Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat från årskiftet) Månad 23 031 4 407 27 438 32 017 33 226 



               

                        

            

            

 

 
               

                

Nyckeltal 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 

Antal praktikanter 

Antal genomförda examensarbeten 

(ackumulerat från årskiftet) Månad 

År 

År 

Kvinnor 

16 

0 

Män 

11 

0 

Utfall 2018 

89,4 % 

27 

0 

Utfall 2017 

90 % 

37 

0 

Utfall 2016 

87,2 % 

40 

1 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Utfall, tkr År 

Utfall 2018 

3 037 tkr 

Utfall 2017 

2 975 tkr 

Utfall 2016 

211 tkr 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 



Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park och fritid 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 

Andel föreningsaktiva unga, % År 59 % 51 % 55 % 62 % 

Antal certifierade föreningar "trygg och säker" År 15 14 

Utfall 2016 

62 % 

13 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Utlåning av barn- och ungdomslitteratur År 

Andel simkunniga i åk 3, % År 

Andel simkunniga i åk 5, % År 

Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, % År 23 % 24 % 

Andel som tränar/motionerar på sin fritid, % År 91 % 87 % 

Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter År 713 720 

Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong" År 

Antal Bokprat för unga på biblioteken År 

Utfall 2018 

192 989 

95 % 

97 % 

24 % 

89 % 

1 433 

2 560 

678 

Utfall 2017 

200 937 

95 % 

94 % 

37 % 

91 % 

1 149 

2 019 

687 

Utfall 2016 

193 278 

98 % 

98 % 

23 % 

91 % 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Antal studiecirklar År 1 309 1 300 

Antal studiecirkeldeltagare År 8 932 8 578 

Antal studietimmar År 

  

   

  
               

                  

                

   
               

                

                  

                  

                       

                   

               

                 

              

  

 
               

              

              

              

                

  

 
               

                    

 
               

             

56 450 55 132 

Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv År 6,7 6,7 

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal Kvinnor 

Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska År 

Män Utfall 2018 

2 868 

Utfall 2017 

3 401 

Utfall 2016 

2 968 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar År 

Utfall 2018 

0 

Utfall 2017 

0 

Utfall 2016 

0 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 



Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare År 

Utfall 2018 

435 kr 

Utfall 2017 

420 kr 

Utfall 2016 

421 kr 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter (Jmf. Övergripande) År 68 65 66 70 63 61 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar (Jmf. Övergripande) År 66 57 62 63 61 61 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Tillgänglighet idrott - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, % (Jmf. Övergripande) År 72 % 

Tillgänglighet kultur - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, % (Jmf. Övergripande) År 64 % 

 

  
               

                

                 

                  

 
               

                     

                    

 
               

                

               

                      

                

             

              

   
               

               

   
               

               

             

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur (Jmf. Övergripande) År 71 60 65 62 

Antal publika arrangemang i Studio Acusticum År 183 199 

- Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer År 158 188 

Antal besökare simhallar År 195 534 171 847 171 345 

Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido År 332 307 

6,7 År 6,7 6,6 Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat. 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk År 12 11 

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong År 1 227 942 1 232 

Antal övernattningar i skärgårdsstugor År 138 119 115 



Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 

40 

89 % 

 

 

     

 
               

              

                 

                    

                 

                       

                       

            

            

 

 
               

               

              1 234 1 292 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

År 0 0 0 5Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6 

Sjukfrånvaro, % (ackumulerat från årskiftet) Månad 5,1 % 2,4 % 4 3,7 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % (ackumulerat från årskiftet) Månad 86 % 93 % 

Andel heltidstjänster med undantag, % Månad 90,9 % 90 % 90,6 % 94,5 % 

Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat från årskiftet) Månad 4 890 6 901 11 791 10 210 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % (ackumulerat från årskiftet) Månad 97,6 % 96,5 % 

Antal praktikanter År 17 23 

Antal genomförda examensarbeten År 1 0 0 0 1 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Utfall, tkr År 

Utfall 2018 

808 tkr 

Utfall 2017 

3 448 tkr 

Utfall 2016 

-866 tkr 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nettokostnad för kulturverksamhet, kr/inv År 



  

   

  
               

         

  
              

                        

        

  
              

  

 
               

              

  
              

                           

                             

             

    
              

                                 

                

    
              

             

     
             

                            

                           

             

     
              

              

  
             

                  

     
              

            

       
              

          

       
              

                          

Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som 
År 77 % 77 % 77 % 72 % 84 % 

berör dem, % 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % Månad 83 % 81 % 81 % 88 % 91 % 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande 

tillvaro, % 
Månad 89 % 76 % 78 % 81 % 79 % 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

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

år 
Månad 5 % 5,6 % 5,3 % 5,8 % 5,6 % 

- Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år Månad 2,5 % 3 % 2,7 % 2,9 % 2,8 % 

- Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år Månad 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,9 % 2,7 % 

Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av 

befolkningen 18-24 år 
Månad 6,6 % 10 % 8,4 % 8,4 % 8,4 % 

- Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år Månad 1,9 % 4,3 % 3,2 % 3,2 % 2,6 % 

- Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av 

befolkningen 18-24 år 
Månad 4,8 % 5,7 % 5,3 % 5,3 % 5,8 % 

Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med 

aktivitetsstöd, % av utrikesfödd befolkning 
Månad 18,6 % 23,1 % 20,8 % 22,1 % 

- Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av utrikesfödd befolkning Månad 6,5 % 10,1 % 8,3 % 11,7 % 13 % 

- Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av utrikesfödd befolkning Månad 11,8 % 12,5 % 12,1 % 10,1 % 8 % 

Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet 

arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 
År 22 % 15,9 % 18,4 % 18,9 % 19,7 % 

Andel personer som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt 

försörjningsstöd, % 
År 63 % 84 % 76 % 70 % 

- Andel personer under 25 år som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte 
År 59 % 91 % 80 % 78 % 64 % 

återgår till passivt försörjningsstöd, % 

- Andel personer 25 år och över som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet 

och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % 
År 64 % 81 % 67 % 66 % 68 % 

Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt 

arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutade insats, % 
År 82 % 85 % 84 % 70 % 60 % 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, % (Jmf. Övergripande) År 3,4 % 2,9 % 3,2 % 2,7 % 2,7 % 3,5 % 3,3 % 3,8 % 



 
               

                        

                       

     

      
              

        

  
              

  
               

       

  

       

  

         

  

 
               

                     

                              

                        

 
               

             

 

  
               

                

                 

       

  
         

             

  
             

                           

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Andel sökande (16-18-åringar) som söker feriearbete som erbjuds plats, % År 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, % År 74 % 59 % 66 % 56 % 60 % 

Andel SFI-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt 

arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutad insats, % 
År 25 % 37 % 32 % 46 % 55 % 

Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter 

avslutad utbildning, % 
År 82 % 79 % 80 % 82 % 69 % 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) ( 

Jmf. Övergripande 
År 

Piteå kommun deltar i undersökningen igen 2019 

) 

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal Kvinnor 

Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå Månad 53 

- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, % Månad 90 % 

Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar, % Månad 100 % 

Män 

43 

86 % 

100 % 

Utfall 2018 

137 

88 % 

60 % 

Utfall 2017 

96 

87 % 

85 % 

Utfall 2016 

80 

87 % 

100 % 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar År 

Utfall 2018 

0 

Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare År 

Utfall 2018 

177 kr 

Utfall 2017 

138 kr 

Utfall 2016 

123 kr 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv År 5 

Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton (beräkningsmodell under 

utveckling) 
År 

Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, % (Jmf. 
År 41,5 % 48,1 % 40,6 % 35 %

Övergripande) 

- Andel miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar, % År 1,6 % 



               

      

      
         

                

 
               

                     

              

                    

                    

            

    
         

            

   
         

          

  
         

   
               

                

                   

                       

                    

                   

                       

                    

 

     

 
               

              

                 

                    

                 

                       

                       

            

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Totalt nettoenergibehov i kommunkoncernens fastigheter, avser totalt energibehov 

per uppvärmd yta (beräkningsmodell under utveckling) 
År 

Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10 År 8 7,8 7,9 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Fysisk tillgänglighet - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, % (Jmf. Övergripande) År 71 % 

Antal km gång- och cykelväg År 97,7 92,2 90,8 

- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km År 1 1,5 2,2 

Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år År 22 0 0 

- Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, jmf 
År 22 25 15 

medelvärde 5 år 

- Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 
År 0 0 0 

5 år 

Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB 

skala 1-10) 
År 6,5 7,4 7 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Antal nya lägenheter under året (slutbesked) År 185 132 137 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal 

- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal 

- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal 

År 

År 

År 

130 

124 

6 

103 

103 

0 

110 

Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal 

- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal 

- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal 

År 

År 

År 

55 

12 

43 

29 

22 

7 

27 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6 År 0 0 0 5 

Sjukfrånvaro, % (ackumulerat från årskiftet) Månad 4,8 % 3,5 % 4,2 5,1 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % (ackumulerat från årskiftet) Månad 76 % 90 % 

Andel heltidstjänster med undantag, % Månad 97 % 96 % 96,6 % 90,8 % 

Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat från årskiftet) Månad 9 676 7 234 16 910 31 903 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % (ackumulerat från årskiftet) Månad 104 % 101,3 % 

82 % 

Antal praktikanter År 102 138 305 240 
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175 199 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Antal genomförda examensarbeten År 7 0 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Utfall, tkr År 

Utfall 2018 

7 771 tkr 

Utfall 2017 

731 tkr 

Utfall 2016 

3 071 tkr 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv (Jmf. Övergripande) År 

Extern finansieringsgrad, % År 53 % 51 % 51 % 

Försäljningsvärdet på Repris, tkr År 2 515 2 328 2 488 



Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 

Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, % År 80 % 10 % 

Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, % År 86 % 76 % 

Utfall 2016 

63 % 

89 % 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt) ( 

Jmf. Övergripande 
År 

Piteå kommun deltar i undersökningen igen 2019 

) 

Handläggningstid miljö, dagar År 18 19 16 

Demokrati och öppenhet 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar År 

   

   

   
               

                  

                 

  

  
               

         

  

       

  

         

             

  

 
               

             

 

  
               

                

                   

                    

                     

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare År 

Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, % År 

Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm År 

Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm År 

Utfall 2018 

392 kr 

82 % 

23,9 µg/m3 

15 µg/m3 

Utfall 2017 

167 kr 

90 % 

28 µg/m3 

13 µg/m3 

Utfall 2016 

432 kr 

84 % 

19 µg/m3 

16 µg/m3 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 



Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat. 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 

Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull 
År 33 18 51 85 48 

alkoholservering 

Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, % År 98 % 99 % 

Länet 2018 Riket 2018 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Utfall, tkr År 

Utfall 2018 

300 tkr 

Utfall 2017 

56 tkr 

Utfall 2016 

335 tkr 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv (Jmf. Övergripande) År 

 

   
               

       

 
         

                   

 

 
               

              

                   

               

175 199 

Extern finansieringsgrad, % År 67 % 64 % 66 % 



  

   

  
               

                          

                                

                               

               

               

     
         

             

  
         

                     

                             

                             

                

   
              

                   

          

     
              

           

  
              

  

  
               

            

     
             

                

  
             

             

  
             

                

Socialnämnden / Socialförvaltningen 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats, % År 81 % 78 % 79 % 80 % 

- Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med biståndsbedömd insats, % År 68 % 54 % 66 % 80 % 47 % 

- Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med serviceinsats, % År 14 % 14 % 14 % 82 % 53 % 

Antal placerade barn och unga Månad 75 108 183 194 237 

- Antal placerade barn och unga (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård) 
Månad 59 66 125 95 97 

- exklusive ensamkommande flyktingbarn 

- Antal placerade ensamkommande flyktingbarn (i familjehem, förstärkta familjehem eller 

institutionsvård) 
Månad 16 42 58 99 140 

Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj År 779 889 1 667 1 450 1 566 

- Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, % År 81 % 83 % 82 % 75 % 71 % 

- Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, % År 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

- Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt inflöde till mottagningen Barn 
År 17 % 15 % 17 % 23 % 28 % 

och Familj, % 

Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga År 219 274 493 566 504 

Andel ärenden inom IFO med utredningstid över 4 månader, % (rapporteringsproblem, 
Månad 24 % 27 % 25 % 62 % 70 % 

borttaget ur VEP 2019) 

Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) barn 0-20 år med utredningstid över 4 

mån, % 
Månad 9 % 14 % 11 % 62 % 74 % 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning och inte 

återgår till passivt försörjningsstöd, % 
År 6 % 10 % 16 % 72,5 % 

- Andel personer 18-24 år som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen 

försörjning, % 
År 4 % 8 % 12,5 % 78 % 

- Andel personer 25-64 år som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen 
År 7 % 11 % 18 % 66 % 

försörjning, % 

Antal hushåll som omfattas av "Jobbstimulans" År 14 17 9 



Demokrati och öppenhet 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

0 % 

2,1 % 

47 49 51 52 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar År 

  

 
               

             

 

  
               

                

 
               

          

 
          

                

                  

                  

           

      
          

          

       
                 

            

       
                 

               

                

 
               

              

        

      
         

                 

                   

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare År 

Utfall 2018 

45 kr 

Utfall 2017 

60 kr 

Utfall 2016 

49 kr 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) (Jmf. IFO) 
År 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader År 3,8 2,9 3,7 3,6 3,3 

Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år Månad 80 125 205 263 232 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader Månad 4,4 4,4 4,4 3,7 

Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt 
År 

anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, % (Jmf. LSS) 

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var 

mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, % (Jmf. Äldreomsorg) 

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var 

mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, % (Jmf. Äldreomsorg) 

Antal beslut inom socialtjänsten som överklagats/1000 beslut 

Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats efter överklagan/1000 beslut 

År 

År 

År 

År 

98 % 

93 % 

3,3 

0,6 

99 % 

87 % 

3,6 

1,5 

98 % 

92 % 

7 

2,1 

98 % 

94 % 

7,7 

1,1 

98 % 

93 % 

7,5 

1,2 

97 % 

95 % 

97 % 

93 % 

97 % 

94 % 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 

Personaltäthet inom vård och omsorgsboende År 0,8 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 
År 46 39 44 

boende, medelvärde (Jmf. Äldreomsorg) 

Utfall 2017 

0,8 

Utfall 2016 

0,8 

27 

Jmf. 2018 

45 

Länet 2018 

60 

Riket 2018 

52,5 

År 50 43Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg (Jmf. Äldreomsorg) 

År 50 44 47 51 49 50Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer (Jmf. IFO) 



Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 

7 974 

3 186 

245 551 

711 857 666 783 

 

      

 
               

              

                 

                    

                 

                       

                       

            

            

        

  
             

 

 
               

                 

                   

                  

                

     

       
          

                        

        

       
           

                  

      

  

      

  

         

       

  
           

                   

               

               

41 41 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

År 0 0 0 5Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6 

Sjukfrånvaro, % (ackumulerat från årskiftet) Månad 7,6 % 4,3 % 7,2 7,7 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % (ackumulerat från årskiftet) Månad 72 % 100 % 75 % 

Andel heltidstjänster med undantag, % 

Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat från årskiftet) 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % (ackumulerat från årskiftet) 

Antal praktikanter 

Antal genomförda examensarbeten 

Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl personlig assistans och jouranställd 

personal, % 

Månad 

Månad 

Månad 

År 

År 

År 

85,7 % 

309 288 

17 

1 

94 % 

76 % 

109 290 

23 

0 

95 % 

84,6 % 

418 578 

102,1 % 

118 

0 

95 % 

97,6 % 

401 001 

100,3 % 

94 % 

40 

1 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Utfall, tkr År 

Utfall 2018 

-47 728 tkr 

Utfall 2017 

-38 688 tkr 

Utfall 2016 

-19 702 tkr 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ (Jmf. Äldreomsorg) År 53 710 51 847 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare (Jmf. Äldreomsorg) År 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare (Jmf. Äldreomsorg) År 

Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, 
År 

kr/inv 0-64 år (Jmf. LSS) 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl ersättning från FK, kr/inv 0-64 år (Jmf. LSS) År 6 802 6 075 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, 
År 6 560 5 839 

kr/inv 0-64 år (Jmf. LSS) 

Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år (Jmf. LSS) År 

Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare ( 

Jmf. LSS 
År 

Kommunen har ej deltagit i undersökningen 

) 

Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år (Jmf. 
År 12 093 11 649 

LSS) 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (Jmf. IFO) År 3 378 2 870 

Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv (Jmf. IFO) År 

Kostnad familjerätt, kr/inv (Jmf. IFO) År 55 60 



 

   

  
               

                   

                        

                      

  

 
               

             

                 

 

  
               

                

 

 
               

              

Överförmyndarnämnden 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 

Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga År 103 199 302 271 

- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år (förmynderskap) År 80 147 227 235 

- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år År 23 52 75 36 

Utfall 2016 

301 

260 

41 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Demokrati och öppenhet 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar År 

Ställföreträdare i överförmyndarnämnden, könsfördelning År 63 % 37 % 

Utfall 2018 

0 

231 st 

Utfall 2017 

0 

238 st 

Utfall 2016 

0 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare År 

Utfall 2018 

280 kr 

Utfall 2017 

0 kr 

Utfall 2016 

400 kr 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Utfall, tkr År 

Utfall 2018 

-46 tkr 

Utfall 2017 

-202 tkr 

Utfall 2016 

1 tkr 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 



 

  

        
               

             

 
               

               

 

 
               

               

   
               

                     

                  

          

 

   
               

             

AB PiteBo 

Utbildning, arbete och näringsliv 

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

Pågående nyproduktionsprojekt PiteBo År 

Män Utfall 2018 

3 

Utfall 2017 

3 

Utfall 2016 

4 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal Kvinnor 

Antal lägenheter under produktion i Strömbackaskolans regi År 

Män Utfall 2018 

12 

Utfall 2017 

10 

Utfall 2016 

10 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Livsmiljö 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal 

Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan" År 

Kvinnor Män Utfall 2018 

10 

Utfall 2017 

10 

Utfall 2016 

10 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal 

Andel nyproducerade lägenheter inom Pitebo som uppgår till maximalt 55 kvm, % År 

Antal av Pitebos lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning År 

Genomföra utemiljöprojekt År 

Kvinnor Män Utfall 2018 

50 % 

29 

5 

Utfall 2017 

20 % 

57 

5 

Utfall 2016 

20 % 

57 

5 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 

Soliditet, % År 28 % 26,5 % 

Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 



  

 

  
               

       

   
              

 
               

                  

 
               

                   

       

   
            

        

  
         

        

   
         

 

     

 
               

          

      
           

 

   
               

              

AB PiteEnergi (koncernen) 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt 
År 

inom energisektorn 

Utfall 2018 

898 kr 

Utfall 2017 

2 500 kr 

Utfall 2016 

1 547 kr 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal 

Antal aktiviteter inom Framtid Pite som PiteEnergi deltar i År 

Kvinnor Män Utfall 2018 

3 

Utfall 2017 

12 

Utfall 2016 

12 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal Kvinnor 

Andel såld förnybar energi, % (PiteEnergi) År 

Andel nybyggnationer av boende som erbjudits energi- och kommunikationslösningar 
År 

av PiteEnergi, % 

Elpris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm (Jmf. 
År

Övergripande) 

Fjärrvärmepris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm 
År 

(Jmf. Övergripande) 

Män Utfall 2018 

99,8 % 

99 % 

88 

127 

Utfall 2017 

99,3 % 

99 % 

71 

127 

Utfall 2016 

99 % 

99 % 

72 

125 

Jmf. 2018 

93 

146 

Länet 2018 

107 

159 

Riket 2018 

106 

164 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Förtroendeindex - GPTW (Great Place To Work) andel som sammantaget tycker att 
År 85 % 82 % 

PiteEnergi är en bra arbetsplats, % 

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 

Soliditet, % År 47,2 % 46,6 % 

Utfall 2016 

45,5 % 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 



Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Kvinnor 

Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters (koncernens) lokaler År 

Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler År 

Män Utfall 2018 

30 

27 

Utfall 2017 

34 

41 

Utfall 2016 

38 

42 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Minskning av fossil CO2 för uppvärmning, % (jmf 2000) År 

Minskning av energi i kwh/kvm, % (jmf 2000) År 

Utfall 2018 

-100 % 

20 % 

Utfall 2017 

-100 % 

19 % 

Utfall 2016 

-100 % 

18 % 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 

  

  

  
               

                 

               

 

  
               

                    

                    

 

     

 
               

                 

               

 

   
               

              

              

50 % 

Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Sjukfrånvaro, % (ackumulerat från årskiftet) Månad 12 % 7 % 8 3 5 

Andel kvinnor, % (Pnf) År 

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 

Soliditet, % År 18,1 % 16,8 % 

Vakansgrad (bolag), % År 2,3 % 2,5 % 

Utfall 2016 

15,8 % 

2,7 % 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 



  

 

  
               

                 

                

                

                

                    

             

                

                      

        

   
            

                  

                        

 
               

                    

                      

         

  
            

 
               

            

             

 

     

 
               

               

                 

Piteå Renhållning och Vatten AB 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet År 

Antal elever/studenter per år som deltagit i Pirevas informationsträffar År 

Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar År 

Antal besök på ÅVC, besök/år År 

Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC (ton) År 

Antal av Pireva besökta företag År 

Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget, ton År 

Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar, % År 

Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar 
År 

exklusive sluttäckningsmaterial, % 

Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva, kg/inv År 

Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden, % År 

Utfall 2018 

354 

638 

9 

125 335 

67,5 ton 

138 

99 260 

62 % 

16 % 

-

100 % 

Utfall 2017 

187 

531 

16 

115 142 

61,2 ton 

16 

97 609 

67 % 

17 % 

-

100 % 

Utfall 2016 

341 

591 

15 

65,1 ton 

18 

115 273 

66 % 

18 % 

76 % 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal 

Vattenkvalitet, andel tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov, % 

Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde fosfor, % 

Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde syreförbrukande 

ämnen, % 

År 

År 

År 

Kvinnor Män Utfall 2018 

17,5 % 

0 % 

3,8 % 

Utfall 2017 

17,3 % 

3,8 % 

7,7 % 

Utfall 2016 

10,7 % 

0 % 

2 % 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal Kvinnor 

Läckage i vattenledningar (antal/år) År 

Stopp i avloppsledningar (antal/år) År 

Män Utfall 2018 

35 

141 

Utfall 2017 

25 

170 

Utfall 2016 

30 

131 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Sjukfrånvaro, % (ackumulerat från årskiftet) Månad 2,9 4,9 

Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) År 100 % 100 % 100 % 



 

   
               

             

          

            

                

     
   

 

   

 

   

 
   

                 

              

                

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Soliditet, % År 21,8 % 24 % 

Soliditet VA-verksamhet År 10,6 11,6 

Soliditet Avfall och Återvinning År 105,6 74,9 

Bränsleförbrukning tunga fordon, liter/mil År 4,5 liter/mil 4,4 liter/mil 4,4 liter/mil 

Energiförbrukningen, kWh/år År 
7 830 858 

kwh/år 

7 514 067 

kwh/år 

7 199 895 

kwh/år 

Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr År 2 194 2 096 2 007 

Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter, % År 99 % 100 % 100 % 

Antal km reinvesterade VA-ledningar År 5,2 km 4,7 km 5,5 km 



 

  

  
               

                 

 

  
               

      

    
            

                    

        

  
            

    

  
         

 
               

                

                      

                      

                     

                      

                     

                          

                         

 

   
               

              

Piteå Hamn AB 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Resultat från Piteå Hamn AB kundenkät (redovisas i text) År 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Utveckling genomsnittlig volym mottaget fartygsgenererat avfall (sludge) per fartyg 
År 

Haraholmen jämförelse 3-årsperiod, % 

Utveckling volym fartygsgenererat avfall som går till deponi, % År 

Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% förändring av värde 
År 

kwh/m2) 

Antal genomförda investeringsåtgärder med avseende energibesparing och 
År 

miljöpåverkan 

Utfall 2018 

21 % 

0 % 

-1 % 

0 

Utfall 2017 

-9 % 

0 % 

-40 % 

1 

Utfall 2016 

6 % 

108 % 

1 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal Kvinnor 

Utveckling av godsvolymer totalt, % År 

- Utveckling av godsvolym skogsprodukter import, % År 

- Utveckling av godsvolym skogsprodukter export, % År 

- Utveckling av godsvolym petroleumprodukter, % År 

- Utveckling av godsvolym övrigt, jmf 3-årsperiod, % År 

Utveckling av intäkter från lagring av gods totalt, jmf 3-årsperiod % År 

- Utveckling av intäkter från lagring av gods separerat magasin, jmf 3-årsperiod % År 

- Utveckling av intäkter från lagring av gods separerat planer, jmf 3-årsperiod % År 

Män Utfall 2018 

26 % 

55 % 

3 % 

25 % 

33 % 

0 % 

-9 % 

15 % 

Utfall 2017 

4 % 

-6 % 

-1 % 

23 % 

-3 % 

31 % 

53 % 

4 % 

Utfall 2016 

-3 % 

-23 % 

3 % 

-3 % 

41 % 

33 % 

-1 % 

133 % 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 

Soliditet, % År 37 % 37 % 

Utfall 2016 

34 % 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 



 

  

 
               

                

  
               

                  

                  

  

 
               

             

 

 
               

               

                      

              

 

     

 
               

               

              

Piteå Science Park AB 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Antalet sökande till utbildningarna vid Piteå Science Park År 1 113 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Antal anställda på Acusticumområdet (rapporteringsproblem, borttaget ur VEP 2019) År 

*Antal anställda vid Acusticumområdet går inte att räkna på ett tillförlitligt sätt. Nyckeltalet finns inte med i Koncernbudget 2019. 

Demokrati och öppenhet 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Kvinnor Män 

Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar År 

Utfall 2018 

1 

Utfall 2017 

0 

Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Livsmiljö 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 

Antal publika arrangemang i Studio Acusticum År 183 

- Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer År 158 

Antal projekt med fokus på attraktiva boendemiljöer År 4 

Utfall 2017 

199 

188 

4 

Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 

Sjukfrånvaro, % (ackumulerat från årskiftet) Månad 

Utvärdera genom antal medarbetarsamtal År 16 15 



 

   
               

              

 

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal Kvinnor Män Utfall 2018 Utfall 2017 

Soliditet, % År 39,8 % 40,9 % 

Utfall 2016 

51,4 % 

Jmf. 2018 Länet 2018 Riket 2018 
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Förord av 

personalchefen 

Att Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa 
hälsofrämjande arbetsplatser, är det politiskt beslutade personalmålet. Ett utmanande mål för en 
organisation med drygt 4000 anställda i många olika verksamheter. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016 att avsätta en miljon per år i tre år (2017-2019) för 
hälsofrämjande insatser. Hur vi har det på våra arbetsplatser och i relationer med varandra har stor 
betydelse för hur vi mår och hur vi kan utvecklas i vårt arbete, tack vare satsningen har vi haft 
möjlighet att arbeta aktivt och strukturerat detta. Som stöd för att arbeta med frågan ute på 
arbetsplatserna, har det i alla fyra nummer av vår digitala personaltidning funnits en film med Morgan 
Alling, tillsammans med ett arbetsmaterial anpassat för en arbetsplatsträff. Filmerna baserades på den 
föreläsning om kultur på arbetsplatsen som Morgan Alling genomförde under 2017. Fysisk aktivitet  
är också en viktig del för hur vi mår. Lanseringen av Let´s move – en utmaning för att öka fysisk 
aktivitet slog väl ut, ca 2000 av våra medarbetare antog utmaningen och många vittnade om att de fått 
ökad kondition, blivit friskare och fått något gemensamt att prata om på jobbet. Kommunens 
friskvårdsombud fick möjlighet att delta på konferensen Nolia Arbetsglädje, en dag som syftade till att 
ge inspiration, motivation och kunskap inom området arbetsglädje. Allt detta var möjligt att 
genomföra tack vare den satsning på hälsofrämjande arbetsplatser som kommunfullmäktige valde att 
göra 2016. 

Att ha möjlighet att arbeta heltid är en viktig jämställdhetsfråga. Därför pågår ett arbete, så kallad 
”Heltidsresan”, med målet att fler ska få möjlighet och vilja arbeta heltid och att heltidsanställning ska 
vara en norm. Ett första pilotprojekt har påbörjats i Rosviksområdet där alla verksamheter tillsammans 
ser över hur man kan nå målet. 

Framtidens kompetensförsörjning är en av de största utmaningar vi har som arbetsgivare. Därför har 
vi under året genomfört flera aktiviteter för att möta och attrahera nya medarbetare. Det sker på 
mässor och event för studenter, aktiviteter där vi möter utflyttade Pitebor, och även när vi tar emot 
praktikanter och studenter till våra verksamheter. Många utrikesfödda och personer som står långt från 
arbetsmarknaden har via extratjänster fått en möjlighet att prova våra intressanta arbeten i olika 
verksamheter. I mötet med praktikanter, studenter, nyanställda eller andra intresserade är kommunens 
medarbetare viktiga ambassadörer för Piteå kommun, sin arbetsplats och för sitt yrke. Tillsammans 
bidrar vi till hur Piteå kommun uppfattas som arbetsgivare. 

Detta var bara några av de aktiviteter som genomförts under året, i personalbokslutet kan du läsa mer 
om vad som hänt under året. 

Ewa Degerman 

Personalbokslutets struktur/läsanvisning 

Personalbokslutet är en uppföljning av Piteå kommuns personalmål; Piteå kommun ska arbeta aktivt 
för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Till stöd 
för att nå målet finns personalpolicy, arbetsmiljöpolicy, pensionspolicy samt en riktlinje för 
personalpolitik. Bokslutet fokuserar på de tre delar som finns i Piteå kommuns personalmål; attraktiv 
arbetsgivare, jämställda- och hälsofrämjande arbetsplatser. Delarna ska inte ses som isolerade från 
varandra, varje del stärker och går in i varandra men uppdelningen finns för att tydliggöra 
uppföljningen och underlätta för läsaren. Statistiken som finns som underlag i bokslutet påverkas av 
när rapporterna genereras, detta kan medföra viss differens i statistiken mellan de olika avsnitten. 
Personalbokslut för förvaltningarna med uppföljning på avdelningsnivå redovisas i slutet av rapporten. 
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Attraktiv arbetsgivare 

Att klara framtida kompetensförsörjning handlar om att attrahera medarbetare med rätt kompetens, 
rekrytera och introducera dessa genom en professionell och effektiv process. Lika viktigt är det att 
arbeta med att utveckla och motivera medarbetare att arbeta kvar samt att avsluta en anställning på ett 
professionellt sätt oavsett anledning till avslut. 

Attrahera 

Rekrytera 

Introducera 
Utveckla/ 
Motivera 

Avsluta 

Attrahera nya medarbetare 

Dagens gynnsamma arbetsmarknad kräver att Piteå kommun marknadsför kommunens olika yrken, 
verksamheter och de många möjligheter som finns för att konkurrera om framtidens medarbetare. 
Detta sker på många olika sätt och mot olika målgrupper. Piteå kommun samarbetar med 
kommunerna i Luleå, Boden, Kalix och Älvsbyn för att marknadsföra regionen nationellt som en plats 
att bo och arbeta i. Under året har nätverket tillsammans deltagit på Umeå universitets 
arbetsmarknadsdag ”Uniaden” samt Karlstads universitets arbetsmarknadsmässa HotSpot. 
Kommunerna inbjöd även till ett lunchmöte på Norrlandsnationen i Uppsala. Dessa universitet har 
många studenter från Norrbotten. Framförallt deltagandet i Karlstad och Uppsala väckte stor 
uppmärksamhet bland studenter både med anknytning till länet samt de som inte hade någon 
anknytning. Under dessa event möter kommunerna ett hundratal studenter som visar stort intresse och 
nyfikenhet både på kommunerna som arbetsgivare och som en plats att bo på. 

Nätverket Luleregionen, ett samarbete med mellan de närliggande kommunerna, anordnade under året 
ett hemvändarevent, där kommunen som arbetsgivare fanns representerad. Även här skapades många 
kontakter för framtiden. Tillsammans med Skellefteå kommun anordnades en hemvändardag på 
Skansen i Stockholm med arbetsgivare och näringsliv, under parollen PS. saknar dig. Ett event som 
bidrog till stor uppmärksamhet och många värdefulla kontakter. 

För en mer lokal marknadsföring har Piteå kommun ett antal ambassadörer som hjälper till vid olika 
mässor och branschdagar. Ambassadörerna kommer från olika verksamheter och har olika yrken, 
totalt är de 9 stycken. Under året har de tillsammans med arbetsgivaren funnits representerade på 
Nolia karriär, en utbildnings- och rekryteringsmässa som vänder sig framförallt till 
gymnasieungdomar från länet. Monterns utformning och kommunens budskap om att vi behövde 
många sommarvikarier attraherade många besökare. Ett flertal kontakter skapades för sommarjobb 
inom vård och omsorg på mässan. Luleå tekniska universitet är en viktig plats att synas på med tanke 
på det geografiska läget. Därför deltog Piteå kommun på teknologernas arbetsmarknadsdag, LARV, 
samt ekonomernas arbetsmarknadsdag EKAR. Kommunen deltog även på arbetsförmedlingens 
rekryteringsmässor, rekryteringsdagen på Umeå universitet för lärarstudenter (UMPE). Piteå kommun 
erbjuder samtliga ungdomar mellan 16-18 år feriearbete. Detta är en viktig målgrupp för kommunen 
som arbetsgivare för framtiden. Därför bjuds dessa in till en gemensam start där de får information om 
sitt feriearbete och om kommunen som arbetsgivare. Fokus för informationen är budskapet att de är 
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värdefulla och gör ett viktigt jobb samt vilka möjligheter som finns inom kommunen i framtiden. 
Totalt deltog 85 personer, 52 flickor, 83 pojkar, en person ville inte ange kön. 

Att erbjuda praktik och andra särskilda anställningar för olika målgrupper är ytterligare ett viktigt 
verktyg för sörja för framtiden. Under 2018 satsade regeringen på extratjänster för personer som står 
långt från arbetsmarknaden. Ambitionen för Piteå kommun som stor arbetsgivare var att ta emot i snitt 
100 personer. Placering och handledningen sköts ute på respektive arbetsplats. För verksamheterna i 
stadshuset har arbetet organiserats med en handledare vars uppgift är att samordna arbetsuppgifter och 
matcha dessa med de personer som blir anvisade en extratjänst. Det har inneburit att personer fått 
möjlighet att arbeta på flera arbetsplatser i stadshuset med olika arbetsuppgifter. Ett upplägg som 
fungerat väl både för verksamheterna och för de som varit anställd på en extratjänst. 

Piteå kommun driver ett nätverk med representanter från näringslivets personalavdelningar i syfte att 
utbyta erfarenheter och underlätta medföljanderekryteringar. Det är också ett bra forum för lokal 
omvärldsbevakning. 

Rekrytering av medarbetare 

Ett stort antal medarbetare rekryteras till Piteå kommun, det är dock färre än föregående år. Detta 
tillsammans med att kommunen har fler sökande än tidigare kan tyda på att intresset för kommunen 
som arbetsgivare ökat. Under 2018 har 283 rekryteringar genomförts (exklusive sommarvikariaten 
inom socialtjänsten), vilket är en liten minskning till föregående år. Huvuddelen av 
rekryteringsuppdragen hanteras av personalavdelningen, ett mindre antal rekryteringar sköts via 
externa resurser, framförallt i samband med chefsrekryteringar. Antalet sökande till varje tjänst har 
ökat i förhållande till tidigare år, och uppgår till 11,9 sökande per tjänst även det är en förbättring i 
förhållande till tidigare år. Av de sökande är 72 % kvinnor och 28 % män, av de 283 
tjänstetillsättningar som genomförts har 80 % av tjänsterna gått till kvinnor och 20 % till män. Trots 
ökat antal sökande till kommunens längre vikariat och tillsvidaretjänster sker ingen ökning av antal 
sökande till sommarvikariaten inom socialtjänsten. Totalt sökte 417 personer sommarjobb inom 
socialtjänsten, av dessa var 59 % kvinnor och 41 % män och 39 % av dessa hade utländsk bakgrund. 
Av de 230 personer som anställdes var 62 % kvinnor och 38 % män. 

Inklusive vikarierekryteringen gjordes lite drygt 500 rekryteringar under 2018 inom Piteå kommun. 

Den procentuella skillnaden kvinnor/män i tillsättning av tjänster mellan förvaltningarna är stor. Inom 
socialtjänsten var 92 % kvinnor och 8 % män och kultur, park och fritid visar upp en relativt jämn 
könsfördelning i tjänstetillsättningar där fördelningen är 44 % kvinnor och 56 % män. Flest 
rekryteringar genomförs inom utbildningsförvaltningen med 124 tjänster. Socialförvaltningen har 
under året rekryterat 72 personer till sina verksamheter. Första halvåret präglades av ett intensivt 
rekryteringsarbete för att under årets andra hälft avta något i intensitet. En förklaring till detta kan vara 
en förändring i utbildningsförvaltningens rekryteringsarbete där vakanta tjänster inför höstterminen i 
möjligaste mån tillsätts innan vårterminen avslutas. Inom förvaltningen är det fortfarande svårt att 
rekrytera lärare med naturvetenskaplig inriktning inom såväl grund-som gymnasieskola. Vissa 
rekryteringsuppdrag har fått avbrytas på grund av få eller inga kandidater som uppfyllt de formella 
kraven. Rekryteringsarbetet i Socialtjänsten uppvisar ett likande mönster, där antalet rekryteringar 
avtog under hösten. En förklaring kan vara ett utvecklat och förbättrat arbete med personer med 
företrädesrätt inom förvaltningen. Till detta kan läggas minskat antal ärenden inom personlig assistans 
under året. Fortsättningsvis är det dock stora problem med rekrytering av sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter samt fysioterapeuter där tjänster, i vissa fall, inte tillsätts på grund av få sökande. 

Introducering 

En rekryteringsprocess kostar mycket i tid och pengar. Det tar tid innan en nyanställd medarbetare är 
fullt produktiv. Därför är en bra introduktion avgörande för att ge nya medarbetare förutsättningar för 
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att kunna göra sitt jobb, trivas och att känna sig som en i gänget. Introduktion sker på olika sätt, dels 
på arbetsplatsen och dels kommunövergripande. Medarbetarens närmaste chef ansvarar för 
introduktion på arbetsplatsen och handlar om att få kännedom om arbetsplatsen, sina kollegor, rutiner 
och arbetssätt. Vissa använder sig av handledare och eller mentor/fadder. Den kommunövergripande 
introduktionen ger en helhetsbild av kommunens organisation och beskriver vad det innebär att arbeta 
i en politiskt styrd organisation. Det är dessutom ett tillfälle att skapa förståelse för vilka förväntningar 
som finns, både på dem som medarbetare samt vad de kan förvänta sig av arbetsgivaren. 
I introduktionen deltar kommunalråd, kommunchef och personalchef. Under 2018 har introduktionen 
genomförts vid endast ett tillfälle i mars. Anledningen till det är att introduktionen för nyanställa är 
under revidering för bli mer digitaliserad. Totalt har 16 personer deltagit, 9 kvinnor och 7 män. 

Utveckla och motivera 

Lika viktigt som att attrahera nya medarbetare är det att motivera och utveckla kommunens befintliga 
medarbetare så att de väljer att arbeta kvar. Att ha bra villkor för medarbetare, att medarbetare känner 
att de kan utvecklas och göra ett bra jobb samt att det är en bra kultur på arbetsplatsen är faktorer som 
bidrar till att kommunen uppfattas som en bra och attraktiv arbetsgivare. 

Villkor 

Lön 
Piteå kommun tillämpar individuell lönesättning, lönen är en del av verksamhetsstyrningen och ska 
utveckla verksamheten och är ett viktigt verktyg för måluppfyllelsen. Till 2018 års löneöversyn 
avsattes 3 %. Det totala utfallet blev 2,96 %. För tjänstemän 3,39%, lärare 2,75 % och Kommunal 
2,84 %. Satsningar gjordes på lärarna/pedagogerna samt studie- och yrkesvägledarna. Utifrån 
satsningen på första linjens chefer i lönekartläggningen gjordes en satsning på boendecheferna i 
socialförvaltningen för att de inte ska halka efter sina kollegor. Sköterskor och arbetsterapeuter är 
yrkesgrupper där vi har hård konkurrens från regionen och närliggande kommuner, därför gjordes 
även en satsning på dem. Utöver detta gjordes även satsningar på handläggare inom 
överförmyndarexpeditionen och konsumentvägledningen. 

Kommunals utrymme utgjordes av 535 kr/medlem i genomsnitt, till det tillkom 150 kr för 
undersköterskor. Kretsen av undersköterskor enligt löneavtalet innefattar samtliga arbetstagare med 
utbildning som arbetar i särskilda boenden inom äldreomsorgen, hemtjänsten eller i gruppboenden för 
personer med funktionsnedsättning och därtill kopplade verksamheter. Satsningar gjordes också på 
brandmän, elevassistenter, barnskötare, förskolepedagoger och parkarbetare utifrån att kommunen 
behöver ha konkurrenskraftiga löner gentemot våra närliggande kommuner. 

GDPR 
Den nya dataskyddsförordningen har inneburit ett stort arbete inom alla förvaltningar. Varje 
förvaltning har en arbetsgrupp som arbetat med att sammanställa de personuppgiftsbehandlingar som 
finns. Dessa personuppgiftsbehandlingar finns nu i en registerförteckning, vilket är ett underlag för att 
förenkla en eventuell begäran om registerutdrag. För kommunens medarbetare innebar detta att man 
har rensat och fått rutiner kring hanteringen av personuppgifter. Kommunens samtliga HR-system har 
säkerhetsklassificerats och GDPR-säkrats, vilket bl a innebär att vi har sett över systemens 
personuppgiftsbehandlingar. 

Semesterväxling 
I syfte att främja balans i livet erbjuder Piteå kommun möjlighet att semesterväxla. Närmare 24 % av 
kommunens medarbetare väljer att semesterväxla, 25 % av kvinnorna och 19 % av männen. Totalt sett 
ökar det en aning i förhållande till föregående år, sett till skillnaden mellan könen är det 12 % fler 
kvinnor och 31 % färre män som valt att växla i år. 
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Pension 
Som en del i att vara attraktiv som arbetsgivare och få fler medarbetare att arbeta längre har 
kommunfullmäktige fastslagit en pensionspolicy och riktlinjer för pensioner är beslutade. 23 personer 
har valt att löneväxla till pension, ett utredningsarbete pågår för att hitta en bra lösning som kan 
erbjuda alla en möjlighet att göra mer medvetna val för placering av tjänstepensionen. 

Heltidsresan 
SKL och Kommunal har tecknat ett kollektivavtal med syftet att alla arbetsgivare i kommuner, 
landsting och regioner ska ta fram en plan för hur fler i verksamheten ska arbeta heltid. 
Tillsvidareanställning på heltid ska vara en norm redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre 
utsträckning. I Piteå kommun har det beslutats att det ska gälla alla yrkesgrupper, inte bara de inom 
Kommunals avtalsområde. Arbetet ska genomföras genom att ha ett gemensamt förhållningssätt där 
alla förvaltningar ser Piteå kommun som en arbetsgivare och är beredd att arbeta med kreativa 
lösningar för att lösa heltidsfrågan. Ge förutsättningar för de som arbetar deltid och som vill arbeta 
mer att göra det. Nya samarbeten inom och mellan förvaltningarna. Förslag på hur kommunen ska nå 
heltidsarbete tas fram av medarbetargrupper inom och mellan olika verksamheter. Förslagen ska testas 
och utvärderas. Ett pilotprojekt genomförs i Rosvik inom ramen för heltidsresan, där man ser över hur 
arbetsuppgifter kan samordnas över förvaltningsgränserna i syfte att uppnå heltid. 

Utveckling 
Syftet med kommunens förslagsverksamhet är att stimulera innovation och utveckling av 
verksamheterna genom att ta vara på medarbetarnas idéer. Under året har totalt 8 förslag lämnats in, 
av dem har 7 bifallits och belönats med totalt 6000 kronor. Socialförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen har lämnat in lika många förslag 3 vardera och Kultur, park och fritid har 
lämnat in 2 förslag. Från och med 2018 gjordes kriterierna för förslagsverksamheten om med syfte att 
bli tydligare och bättre stämma överens med kriterier för verksamhetsutvecklingspott och 
innovationsfond. Antalet inlämnade förslag för 2018 är betydligt färre än tidigare år vilket 
förmodligen beror på att medarbetarna inte vet om att förslagsverksamheten finns kvar. 
Några exempel på belönade förslag är; Handikappanpassad spark, självservice för reserverade böcker, 
låsskydd, kyl-dyna, ingångsdusch, promenad-rep med bild-stöd. 

Satsningen på gemensam mötesyta för projektledare inom ramen för idéslussprojektet har fortsatt 
under året. Syftet är att skapa möjlighet till inspiration och erfarenhetsutbyte kring projektledarskap 
och utvecklingsfrågor. 

Under året genomfördes en HBTQ utbildning för chefer och nyckelpersoner med syftet att öka 
förståelsen och medvetenheten om HBTQ frågor hos Piteå kommuns medarbetare. Totalt deltog 200 
(166 kvinnor och 34 män) chefer och nyckelpersoner från kommunens alla förvaltningar. 
Utbildningen innefattade dessa områden; 

 Begrepp och termer; HBTQ, normkritik och inkluderande språk. 
 Normer kring könsuttryck, könsidentitet och sexuell läggning. 
 Historiska och samtida perspektiv på HBTQ-frågor. 
 Intersektionalitet och antirasistiska perspektiv på HBTQ 
 Levnadsvillkor för HBTQ-personer i Sverige idag. 
 Diskrimineringslagen och MR 

Kultur 

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 1 mkr per år för hälsofrämjande insatser under 2017-
2019. Det är en tydlig viljeinriktning från politiken att detta är en prioriterad fråga. Aktuell forskning 
visar att hur vi har det på arbetsplatsen till stor del avgör hur vi mår. Satsningen möjliggör att 
kommunen kan genomföra långsiktiga insatser för att främja kulturen på arbetsplatsen. Vidare bidrar 
det till att vi når målet med att vara attraktiv, jämställd och hälsofrämjande arbetsgivare. Eftersom 
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kulturen på arbetsplatsen identifierats som en avgörande faktor hur man mår, trivs och utvecklas på 
arbetet har detta varit i fokus under året. Morgan Alling, skådespelare och föreläsare, har på uppdrag 
av Piteå kommun, producerat fyra kortare filmer med frågor baserat på den föreläsning Morgan 
genomförde för kommunens medarbetare under 2017. Filmerna har satt fokus på ämnen som ska 
diskuteras på arbetsplatsträffar. Det har handlat om spelregler på arbetsplatsen, tillit och arbetsglädje, 
vårt uppdrag samt den egna utvecklingen. Eftersom kulturen på arbetsplatsen är ett område som 
återkommande behöver diskuteras kommer filmerna finnas kvar och fungera som ett stöd för framtida 
diskussioner. 

Let´s move var en satsning på arbetslagsutveckling med hjälp av fysisk aktivitet. För att klara 
utmaningen krävdes fysisk träning tre tillfällen per vecka i totalt tolv veckor, om arbetslaget klarade 
utmaningen kunde de kvittera ut 200 kr/deltagande person, att använda till en gemensam aktivitet i 
arbetslaget. Utmaningen antogs av drygt 2000 medarbetare och många av dem har vittnat om att de 
känt sig friskare, fått bättre kondition och fått något gemensamt att jobba för på arbetsplatsen. 

I syfte att skapa en mer verksamhetsnära uppföljning, har en modul för systematiskt arbetsmiljöarbete, 
så kallad SAMsidan, införts i kommunens styr- och ledningssystem Stratsys. Det har ännu inte 
implementerats, men under 2019 kommer cheferna att få utbildning i verktyget, från och med 1 
januari 2020 ska det vara obligatoriskt att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i Stratsys för 
samtliga chefer. 

Förutsättningar för medarbetare 

För att nå kommunens övergripande uppdrag och mål finns en gemensam värdegrund som beskrivs i 
kommunens personalpolicy. Policyn beskriver på vilket sätt medarbetarna förväntas utföra sitt arbete, 
vidare beskriver den också vad medarbetarna kan förvänta sig av arbetsgivaren. 
Ur personalpolicyn 
VÅGA – att lita på sin intuition och ha tillit till sina arbetskamrater, ta initiativ, vara öppen och tänka 
nytt, stå upp för sitt uppdrag och fatta beslut inom sitt ansvarsområde. 
LÅGA – att brinna för sitt uppdrag och visa engagemang, ta ansvar och medverka i utvecklingen av 
arbetet, aktivt ta del av vad andra gör och lära dig av det. 
FÖRMÅGA – att använda sin kompetens i arbetet och dela med sig i arbetslaget, delta i utveckling av 
verksamhet och följa fastställda dokument, se att sin arbetsinsats är en del i helheten för Piteå 
kommun och att genom service och gott värdskap gör skillnad för medborgarna i Piteå. 

Förutsättningar för chefer i Piteå kommun 

Cheferna är en förutsättning för att nå uppsatta mål, de är också en viktig del för att kommunen ska 
uppfattas som attraktiv arbetsgivare. Utöver kulturen på arbetsplatsen är ledarskapet en av de 
viktigaste faktorerna för hälsofrämjande arbetsplatser. Därför finns en särskild del i personalpolicyn 
som tydliggör kommunens förväntningar på ledarskapet; 

Från ledarskapsdelen i personalpolicyn 
VÅGA – att lita på sin intuition och ha tillit till sina medarbetare, bryta mönster och tänka nytt, stå 
upp för sitt uppdrag och fatta nödvändiga beslut. 
LÅGA – att brinna för sitt uppdrag och visa engagemang, driva utveckling och ta ansvar, visa 
nyfikenhet och intresse för omvärlden. 
FÖRMÅGA – att ha kompetens och handlingskraft, leda och utveckla verksamhet och personal i 
enlighet med fastställda styrdokument, verka för kommunnytta och helhetssyn. 

Verksamhet, ekonomi och personal är områden som Piteå kommuns chefer ansvarar för. I syfte att 
tydliggöra detta finns en anvisning som mer i detalj beskriver chefens ansvar. För att ytterligare ge 
cheferna förutsättningar att utöva ett bra ledarskap finns ett riktmärke för hur många medarbetare en 
chef ska ha, detta ska beaktas vid ny- eller omorganiseringar. Ingen chef ska ha fler än 30 eller färre 
än 10 underställda, undantag finns, vilket anges i riktlinjen för personalpolitik. I genomsnitt har 
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cheferna i kommunen 19,5 underställda per chef men variationen mellan de olika förvaltningarna är 
stor. Flest underställda har man inom utbildningsförvaltningen och minst antal medarbetare/chef har 
man inom räddningstjänsten, men särskilda omständigheter gör att det inte går att jämföra dem med 
övriga förvaltningar. Med hänsyn till detta är kommunledningsförvaltningen den förvaltningen med 
minst antal medarbetare/chef. 

Antal medarbetare/chef i storleksordning 

Förvaltning Medarbetare/chef 

Utbildningsförvaltningen 33,0 

Socialtjänsten 20,8 

Fastighet och service 18,2 

Samhällsbyggnad 9,2 

Kultur, park och fritid 8,3 

Kommunledningsförvaltningen 7,2 

Räddningstjänsten 3,1 

Piteå kommun 19,5 

Personalavdelningen tillhandahåller stöd till cheferna i deras dagliga arbete. Att vara uppdaterad och 
delta i det som erbjuds är den enskilda chefens ansvar. Även överordnad chef har ett ansvar för att 
deras underställda tillgodogör sig det stöd som erbjuds. Temat för chefsträffarna under 2018 har varit 
”Chefen som kulturarbetare”, ett av årets två chefsforum handlade om det psykologiska perspektivet 
på kulturen på arbetsplatsen och det andra gav verktyg för att kunna arbeta med att motivera sina 
medarbetare. Chefsfrukostarna gav inspiration kring ämnet genom inspirationsföreläsningar. Tack 
vare de extra medel kommunfullmäktige beviljat för arbetet med hälsofrämjande insatser kunde 
kommunen erbjuda samtliga chefer en halvdags föreläsning med Simon Elvnäs, doktorand från KTH, 
med temat ”Effektfullt ledarskap”, en uppskattad insats där över hälften av kommunens chefer deltog. 
Generellt attraherar de olika chefsträffarna numer en hög andel av kommunens chefer. Dessutom 
genomförs introduktion för alla nya chefer med utbildning inom ledarskap, ekonomi, verksamhet. 

Avslut av anställning 

Piteå kommun ska vara en trygg arbetsgivare som erbjuder trygga anställningar. Ibland sker saker 
arbetsgivaren inte kan påverka. Ett exempel är det minskade flyktingmottagandet vilket påverkar 
flyktingverksamheten inom kommunen. Arbetsgivarens ambition är att så långt det är möjligt hitta 
andra arbeten inom kommunen. 

När en medarbetare avslutar sin anställning är det viktigt att detta sker på ett professionellt sätt oavsett 
anledning till avslut. Det är viktigt att ta tillvara på de erfarenheter och synpunkter en tidigare 
medarbetare har för att utveckla verksamheten. Ett avslutningssamtal ökar kunskapen om hur 
verksamheten kan bli bättre på att attrahera och behålla medarbetare, genom att visa intresse för 
medarbetarens synpunkter bidrar arbetsgivaren till att skapa en positiv bild av kommunen som 
arbetsgivare. Det är också ett tillfälle för chefen att få återkoppling på sitt ledarskap. 
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Jämställda arbetsplatser 

Piteå kommun har under våren 2018 avslutat sitt uppdrag som modellkommun. Uppdraget har 
inneburit att kommunen under 2017 och 2018 har stöttat Luleå-, Bodens- och Skellefteå kommun i 
arbetet med att jämställdhetsintegrera styr- och ledningsprocesserna. I arbetet har det tagits fram en 
gemensam checklista för att underlätta jämställdhetsintegrering i verksamheterna. Förbundet 
Norrbottens kommuner, kommer genomföra en variant av modellkommunskonceptet i regionen med 
Boden och Luleå som mentorer. Piteå kommun kommer att finnas med som ett extra stöd. 

Personalstruktur 

Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och 
erfarenheter tas tillvara. Det innebär att kommunen ska erbjuda trygga anställningar för båda könen 
vilket skapar förutsättningar för ett ekonomiskt oberoende och ökar möjligheterna till delaktighet på 
arbetsplatsen. Personalstrukturen är intressant att följa ur detta hänseende. 
Inom Piteå kommun arbetar 4003 personer, det är något färre än föregående år vilket framförallt 
förklaras av att samhällsbyggnads flyktingverksamhet minskat. Bland de anställda är 80 % kvinnor 
och 20 % män, en kvinnlig representation som är något högre än rikssnittet. På en 
förvaltningsövergripande nivå har samhällsbyggnad den jämnaste könsfördelningen med 56 % 
kvinnor och 44 % män, mest ojämna representationen finns inom socialtjänsten där endast 11 % är 
män. 

Månadsanställda 2018 Kv Män 2017 2016 

Fastighet o service 322 234 88 307 311 

Kommunledningsförvaltningen 130 82 48 121 124 

Kultur, park o fritid 86 56 30 89 85 

Räddningstjänsten 44 6 38 44 45 

Samhällsbyggnad 239 134 105 264 295 

Socialtjänsten 1664 1470 194 1667 1651 

Utbildningsförvaltningen 1521 1227 294 1554 1469 

Totalt 4003 3206 797 4044 3976 

Av de som är månadsanställda har 90 % en tillsvidareanställning, av de som är tillsvidareanställda är 
80 % kvinnor och 20 % män. Flest tillsvidareanställda, 96 %, arbetar inom fastighet och service och 
kultur, park och fritid. , minst andel tillsvidareanställda har samhällsbyggnads, 86 %. 

Av kommunens drygt 4000 medarbetare är 6 % utlandsfödda eller har två föräldrar som är 
utrikesfödda, 6 % av kvinnorna och 6,3 % av männen, något färre i förhållande till andel utlandsfödda 
som bor i kommunen men fler än förra året (5,5 %). Fasighet- och serviceförvaltningen har högst 
andel med lite drygt 10 % (11 % kvinnor och 8 % män) vilket även det är en ökning med drygt en 
procentenhet förhållande till 2017. Inom räddningstjänsten arbetar ingen med utländsk bakgrund eller 
med två föräldrar som är utrikesfödda. 

Antal månadsanställda medarbetare i Piteå kommun 2008-2017 
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Trygga anställningar 

Piteå kommun ska i så hög grad som möjligt erbjuda trygga anställningar, antalet timanställningar 
ska minska till förmån för månadsanställningar och heltid ska vara en rättighet. Utvecklingen inom 
området har varit positiv de senaste åren och fortsätter visa en positiv utveckling då både andelen 
heltider och månadsanställningar ökar. 

Nyttjandet av timanställningar är i princip samma som förra året vilket bekräftar att anledningen till 
den tidigare nedgången av nyttjandet av timanställningar berodde på tillskapande av personalpooler 
inom socialtjänsten och utbildningstjänsten. Nyttjandet av timanställningar motsvarar 277 årsarbetare 
vilket handlar om totalt 548 465 timmar, av dessa är 73 % kvinnor. Flest timanställda arbetar inom 
socialtjänsten. Många framtidsforskare menar att den yngre generationen föredrar en mer fri 
anställning där de själva kan bestämma när och hur mycket de vill arbeta, vilket i så fall kan påverka 
arbetsgivarens strävan efter att timanställningar ska minska till förmån för månadsanställningar. 

Timmar utförda av timanställda 
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600000 
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200000 

100000 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Andelen av kommunens medarbetare som har en heltidsanställning är 86,7 %, men om man undantar 
faktorer arbetsgivaren inte kan påverka såsom beviljade timmar inom personlig assistans och 
pension/sjukersättning som en del av anställningen, har 94,5 % av kommunens medarbetare en 
heltidsanställning, 94,2 % av kvinnorna och 95,4 % av männen. Möjlighet att försörja sig på sitt arbete 
är en grundförutsättning för jämställda villkor, i syfte att få fler att arbeta heltid pågår projektet 
”Heltidsresan”, ett projekt som syftar till att heltid ska vara en norm vid anställning. Inom ramen för 
detta genomförs ett pilotprojekt i Rosvik, där man ser över hur arbetsuppgifter kan samordnas över 
förvaltningsgränserna i syfte att uppnå heltid. 

Nyttjandet av timanställda är i princip oförändrat i förhållande till 2017 och motsvarar 277 
årsarbetare. 
med heltidstjänst är 94,5 % andelen är i princip lika hög mellan kvinnor och män. Det är samma nivå 

som föregående år. Då det finns de av kommunens anställda som inte vill ha en heltidstjänst kommer 
det förmodligen vara svårt att öka denna andel. Däremot ska arbetsgivaren genom projektet 
”Heltidsresan” få fler med heltidstjänster att arbeta heltid, arbetsgivaren har tidigare varit väldigt 
generös med att bevilja tjänstledighet en del av tjänsten. Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för 
hela Sverige. Att fler arbetar heltid är avgörande för att möta framtidens rekryteringsbehov och bidra 
till ett mer jämställt samhälle. Att arbeta heltid är viktigt också för den enskilde individen då en ökad 
inkomst bland annat ger högre pension. 

Personal- och chefsstruktur i verksamheterna 

Ett viktigt mått för jämställdhet är hur många enkönade arbetsplatser som finns inom kommunen. 
Under 2018 har en arbetsvärdering gjorts vilket resulterat i totalt fler yrkesgrupper än tidigare. 
Resultaten för 2018 (16 %) är betydligt sämre än 2017 men ungefär samma som åren innan. Det 
beror på att antalet kvinnligt enkönade grupper är fler vilket kan bero å arbetsvärderingen. När det 
gäller nyckeltalet andel yrkesgrupper med en jämställ fördelning (40/60) är även det resultatet 
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sämre än de senaste fem åren. Fördelningen i kommunens ledningsgrupp ligger i närheten av målet 
på 50/50 och inom ramen för spannet 40/60 som betraktas som jämställt. Fördelningen ligger på 55 
% kvinnor och 45 % män, det är en förbättring i förhållande till 2017 vilket beror på rekryteringen 
av en manlig socialchef. 

Pension 

Pensionsavgångarna ökar precis som 
120 

förutspåtts i personalprognosen. Under året 
110 

har 105 personer avgått med ålderspension, 
att jämföra med 94 förra året. Av dessa är 80 100 

kvinnor och 25 män. Genomsnittsåldern är 90 

64,4 vilket är samma som förra året. Den 80 

lägsta genomsnittsåldern för pensionsuttag 70 

finns bland kvinnorna inom fastighet och 60 

service samt socialtjänsten. Av de som tagit 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ut pension var 11 personer mellan 61-62 år, 
en av dessa var en man. Betydligt fler har valt att arbeta i åldrarna 66-67 år, 24 stycken, framförallt 
inom utbildningsförvaltningen. 

Medelåldern är i princip samma som 0-29 år 60- år tidigare, 46,7 år, kvinnorna har något lägre 
medelålder i jämförelse med männen, högre 
grad än tidigare attraherat och rekryterat 
yngre medarbetare. De yngsta medarbetarna 
finns inom räddningstjänsten (42 år) och 

50-59 år högst medelålder har medarbetarna inom 
29% 

fastighet och service (50,9 år). 

27% 

Föräldraledighet 

I Piteå kommun mäts antal dagar med föräldrapenning som tas ut per person. Under 2018 har 
kvinnorna tagit ut färre dagar per person och männen fler dagar per person jämfört med 2017. 
Kvinnorna har tagit nästan lika många dagar totalt som 2017. Männen har tagit både fler dagar totalt 
och per person än något tidigare år. Trenden att pappor tar ut mer föräldrapenning finns i hela riket 
och fortsätter det i samma takt kommer papporna i riket att nå ett uttag på 30 % av föräldradagarna 
under våren 2019. I Piteå som ort var värdet i oktober 2018 30.1 %. 

10% 

30-39 år 
18% 

40-49 år 

16% 

Nyckeltal 

Andel som har heltid 

Fördelning i ledningsgrupp 

Uttagen föräldraledighet –

antal dagar 

Uttagen föräldraledighet –

antal personer 

Uttagen föräldraledighet –

dagar i genomsnitt 

2018 2018 2017 2017 2016 2016 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

94 % 95 % 94 % 95 % 94 % 95 % 

55 % 45 % 67 % 33 % 43 % 57 % 

52729 3839 52711 3547 45 478 3513 

573 88 553 88 510 95 

92 44 95 40 89 37 
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Lön 

Piteå kommun lönepolitik bygger på de intentioner som finns i de centrala löneavtalen. Lönen är en 
viktig faktor för att klara framtidens kompetensförsörjning samt ett viktigt verktyg för måluppfyllelse 
och utveckling av verksamheterna. Lönekartläggning genomförs varje år i syfte att säkerställa att det 
inte finns osakliga löneskillnader som beror på kön. 

För att uppfylla lagens krav på att kartlägga och analysera löneskillnader genomförs en 
arbetsvärdering vart tredje år av vilka arbeten som anses likvärdiga. Lagen ställer inte krav på 
användning av någon särskild systematisk arbetsvärdering, däremot är det nödvändigt att göra en 
strukturerad genomgång av de olika yrkenas krav och svårighetsgrad. Under 2018 har en sådan 
arbetsvärdering genomförts. I kartläggningen grupperas de anställda utifrån yrke och de 
arbetsuppgifter de utför. Anställda med lika, eller väsentligen lika arbetsuppgifter placeras i samma 
grupp. Analys sker där skillnaden mellan kvinnors och mäns löner är större än 2 %, där det inte finns 
någon förklaring so t.ex. skillnader i utbildning, anställningstid eller dylikt, blir slutsatsen att det kan 
finnas osakliga löneskillnader utifrån kön. 

Resultat 2018 
I 2018 års lönekartläggning har fokus legat på förändring av medelanställningstid och utbildningsnivå 
i de yrkesgrupper där vi ser att lönegapet med jämförbara yrken ökat. Medelanställningstiden i 
kommunen är 8 år, oförändrad sedan 2017. Som ett resultat av satsningarna i löneöversynen 2018 
fanns ingen osaklig löneskillnad bland yrkesgrupper. Den nya arbetsvärderingen synliggör olika 
förutsättningar för första linjens chefer, dessa har nu delats in i två olika grupper vilket medför att det 
blir tydligare att detta är två yrkesgrupper med olika förutsättningar och därmed inte är likvärdiga. 
Därför blir det enklare att se tecken på om osakliga löneskillnader inom chefsgrupperna finns i 
framtiden. 

Som ett resultat av de åtgärder som genomfördes vid löneöversynen 2018 finns inga tecken på 
osakliga löneskillnader bland likvärdiga yrkesgrupper. Skillnaden i medellön mellan kvinnor och män 
är i princip lika stor som förra året (närmare 7,2 %) efter att tidigare år legat runt en skillnad mellan 9 
% - 10 %. Kvinnornas lön i förhållande till männens är 93,7 % vilket är en förbättring i förhållande till 
förra året då det var 92,1 %. 

Utveckling av medellön 

34 000 

24 000 

26 000 

28 000 

30 000 

32 000 

22 000 

20 000 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Samtliga Kvinnor Män 
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Hälsofrämjande arbetsplats 

Piteå kommun ska erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser. Det är många delar som påverkar hälsan på 
arbetsplatserna; kulturen på arbetsplatsen, ledarskapet och stödjande strukturer i form av policys, 
riktlinjer och rutiner. 

Hälsobild 

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare visar en fortsatt positiv utveckling och ligger nu på 5,5 %, en 
minskning med 0,6 procentenheter i förhållande till 2017. Det är en stor vinst för folkhälsan men kostnaderna 
visar inte samma utveckling, lönekostnaderna för sjukfrånvaron är i princip på samma nivå som förra året (22 
mkr). En av förklaringarna kan vara att arbetsgivaren betalar mellanskillnaden mellan sjukpenning från 
Försäkringskassan och upp till 80% av den verkliga lönen för anställda vars lön överstiger 66,7 % av 
prisbasbeloppet. 

Kvinnorna har fortfarande högre sjukfrånvaron än männen, däremot har den minskat väsentligt i 
förhållande till tidigare år. Männens frånvaro som alltid legat lågt började förra året att öka, men 
minskar under 2018. Ett aktivt och medvetet rehabiliteringsarbete har medfört att andelen 
långtidssjukskrivna är historiskt låg. Sjukfrånvaron minskar bland kommunens äldre medarbetare, 
oroväckande är att det ökar bland kommunens yngsta medarbetare men är ändå i paritet med 
jämförande kommuner. I jämförelse med Luleå- och Umeå kommun har Piteå kommuns medarbetare 
betydligt lägre sjukfrånvaro. Den minskade sjukfrånvaron syns även på att andelen som inte haft 
någon sjukdag under året ökat något, från 32 % 2017 till 33 % 2018. I förhållande till att 
sjukfrånvaron. 

Sjukfrånvaro, % Piteå 2018 Piteå 2017 Piteå 2016 Piteå 2015 Luleå 2017 Umeå 2017 

Total sjukfrånvaro 5,5 6,1 7,3 7,5 6,5 6,9 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 45,3 53,9 60,2 59 36,5 66 

Sjukfrånvaro kvinnor 6,1 6,6 8,2 8,6 7,2 7,8 

Sjukfrånvaro män 3,3 4,0 3,9 3,5 4,1 4,6 

Sjukfrånvaro <29 år 6,0 5,3 6,7 6,2 6,4 5,9 

Sjukfrånvaro 30-49 år 4,9 5,6 7,1 7,1 6,0 6,8 

Sjukfrånvaro >50 år 6,0 6,7 7,6 8,2 6,9 7,5 

Räddningstjänsten minskar sjukfrånvaron väsentligt i förhållande till 2017, då de är en liten 
förvaltning med få medarbetare är nyckeltalet betydligt mer lättpåverkat. Även socialtjänsten och 
utbildningsförvaltningen minskar sin sjukfrånvaro vilket får en stor påverkan på den totala 
sjukfrånvaron då de är kommunens största förvaltningar. 

Total sjukfrånvaro i % per 
förvaltning 

2018 Kv. Män 2017 2016 2015 

Fastighet o service 6,0 6,0 6,0 5,2 7,9 8,1 

Kommunledningsförvaltningen 3,4 4,8 1,0 4,4 3,2 3,7 

Kultur, park o fritid 4,0 5,1 2,4 3,6 3,6 3,6 

Räddningstjänsten 1,0 1,9 0,8 3,2 2,2 2,1 

Samhällsbyggnad 4,2 4,8 3,5 5,1 4,7 5,8 

Socialtjänsten 7,2 7,6 4,3 7,8 9,7 9,8 

Utbildningsförvaltningen 4,3 4,8 2,5 5,1 6,0 6,2 

Totalt 5,5 6,1 3,3 6,1 7,3 7,5 
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Rehabiliteringarbete 

Alla medarbetare är viktiga och behövs på arbetet. Därför är det viktigt att rehabiliteringsarbetet 
bedrivs effektivt och strukturerat i ett tidigt skede i syfte att återfå arbetsförmåga och kunna återgå till 
arbetet. Revideringen av rehabiliteringsrutinerna som genomfördes under 2017 medförde en tydlig 
ansvarsfördelning mellan medarbetare, chef och personalavdelningen. Rutinerna har underlättat för 
cheferna och stöttar ett enhetligt arbetssätt, allt i syfte att möjliggöra snabb återgång i arbete för 
medarbetaren. Medvetenheten om rutinerna har ökat i verksamheten, ett resultat av information vid 
APT samt att rutinerna finns tillgängliga på intranätet för kommunens alla medarbetare. Arbetsgivaren 
arbetar aktivt för att omplacera medarbetare som inte kan återgå i sin ordinarie tjänst. Under 2018 har 
12 medarbetare omplacerats till ett annat arbete hos arbetsgivaren, (jämfört med 16 medarbetare 2017) 
Av dessa 12 omplaceringar är 9 kvinnor och 3 män, 6 personer från socialförvaltningen och 6 
personer från utbildningsförvaltningen. När omplacering till annat arbete inte varit möjlig har 
överenskommelse om avslut av anställning skett. Under 2018 har 11 avslut genomförts, 10 kvinnor 
och 1 man. Det är en fortsatt minskning från 22 avslut 2017 och 26 avslut 2016. 

I förebyggande och rehabiliterande syfte anordnas i egen regi olika livsstilskurser med fokus på 
personlig utveckling, dessa är; Ett steg i livet, Steget vidare och Ett medvetet liv. Målet med kurserna 
är att förebygga sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa. Syftet är att individerna ska förstå och 
kunna sortera vad de kan påverka och vad de inte kan påverka och hur de tar ansvar för det. Totalt har 
72 personer deltagit, 67 kvinnor och 5 män, fler män har deltagit än tidigare år. Utöver kurserna har 
medarbetare haft möjlighet att ha enskilda samtal med utbildad beteendevetare och gestaltterapeut. 
Inom ramen för chefsintroduktionen får cheferna utbildning i det som är deras ansvar för att bedriva 
ett aktivt rehabiliteringsarbete. Till stöd för chefernas dokumentation finns systemet Adato. 

Företagshälsovård 
Previa AB är leverantör av företagshälsovård sedan november 2017. De har under året installerat sig i 
nya anpassade lokaler i Piteå och har rekryterat personal för att kunna bemanna utifrån Piteå 
kommuns behov. Tillgängligheten var initialt ett problem men Previa AB har arbetat för att möta våra 
behov och tillgängligheten har avsevärt förbättrats. 
En gång i kvartalet träffar personalavdelningen företrädare för Previa AB i syfte att gemensamt gå 
igenom genomförda uppdrag och status. Under året har Piteå kommun köpt företagshälsovårdstjänster 
för drygt två miljoner vilket i jämförelse med 2017 är en minskning med nästan två miljoner. Previa 
AB har levererat 1821 timmar, av dessa timmar har 64 % varit förebyggande insatser, 34 % 
rehabilitering och 2 % främjande insatser. 
Med ett arbetssätt som innebär att chefen bokar insatser på företagshälsovården, har också respektive 
chef kännedom om vilka insatser som görs och kan i större utsträckning ta arbetsgivaransvaret. 
Stödsamtal erbjuds i första hand i grupp och tre grupper har genomförts under året, med totalt 17 
deltagare. Som ett stöd i rehabiliteringsarbetet har åtta arbetsförmågebedömningar genomförts, där 
flera kompetenser från företagshälsovården bidrar med sin kunskap. Åtta personer har fått stöd för 
alkoholrelaterade sjukdomar. 

Arbetsmiljöarbete 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är kommunens viktigaste instrument för att förhindra att 
arbetsgivarens medarbetare blir sjuka av arbetet. I Piteå kommun finns en arbetsmiljöpolicy till stöd 
för detta, den beskriver hur arbetsmiljöarbete i kommunen ska utföras och vem som har ansvaret. 
Policyn utgår från arbetsmiljölagen och från Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Syftet med 
arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och se till att 
arbetsmiljön är god. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska omfatta alla fysiska, organisatoriska och 
sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Detta görs genom att undersöka, riskbedöma, 
åtgärda och följa upp arbetsmiljön samt upprätta handlingsplan för en bättre arbetsmiljö. 
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Arbetsmiljöarbetet är ständigt pågående och genomförs i samverkan med facken. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har varit mer i fokus senaste året. Aktiviteter, som utbildning för chefer och 
skyddsombud, med tydlig inriktning mot den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har resulterat i 
att det förebyggande arbetet stärkts. Under året har Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning testats på en 
grupp skyddsombud vilket var positivt. Beslut finns att alla chefer och skyddsombud ska genomföra 
denna under kommande år. Arbetet med bl.a. riskbedömningar har genomförts metodiskt och fler 
åtgärds- och handlingsplaner har skrivits och följts upp. Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön 
har uppmärksammats och ute i verksamheterna diskuterar man frågorna alltmer. Medvetenheten om 
vikten av god arbetsmiljö har ökat de senaste åren. 

Sexuella trakasserier och kränkningar 

Ingen ska behöva bli utsatt för kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, hot eller våld. Det är 
viktigt att medarbetare vet var de kan söka stöd om det skulle inträffa. Under 2018 har nya 
anvisningar för hur kommunen ska motverka och hantera sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling utformats. Det är ständigt pågående och uppe i dialog vid arbetsplatsträffar, 
planeringsträffar/möten. 

Arbetsskador 

Under 2018 anmäldes 126 arbetsskador, vilket är en ökning med 25 % i förhållande till förra året. 
Ökningen sker både för anmälning om fysisk- och psykosocial belastning. Anmälning om psykosocial 
belastning ökar från 12 anmälningar (2017) till 17 anmälningar i år. Av dessa var 16 kvinnor och 1 
man och samtliga arbetar inom socialtjänsten. Det är fler kvinnor än män som anmäler arbetsskador 
generellt. Av samtliga arbetsskador anmäldes 85 % av kvinnor och 15 % av män, av dessa har nästan 
30 % medfört en sjukfrånvaro vilket är på samma nivå som förra året. Även tillbudsanmälningar samt 
anmälan om hot och våld har ökat. De flesta tillbudsanmälningarna kommer från 
utbildningsförvaltningen och anmälan om hot och våld kommer från socialförvaltningen. 

Arbetsskador per nämnd 
Fysisk belastning Psykosocial belastning 

Tillbud Hot och våld 
Total Kv Män Total Kv Män 

Barn och utbildning 16 15 1 0 0 0 102 41 

Fastighet och service 22 20 2 0 0 0 1 0 

Kommunstyrelsen 1 1 0 0 0 0 1 0 

Kultur och fritid 6 4 2 0 0 0 1 0 

Miljö och tillsyn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Samhällsbyggnad 4 2 2 0 0 0 3 2 

Socialnämnden 60 49 11 17 16 1 25 258 

Totalt 109 91 18 17 16 1 133 301 

 

 

      
          

         
       

       
         

            
         

       
 

  

       
         

       
       

  
 

 
          

          
                

             
            

        
        

          
 

 
  

    
      

           

           

         

           

           

         

         

         

 

 

           
         

       
         
         

         
        

       
       

    
    

Friskvård 

Ytterst ansvarar individen för sin egen hälsa men arbetsgivaren kan stödja och uppmuntra. Därför 
erbjuder Piteå kommun friskvårdsbidrag om högst 800 kr till samtliga medarbetare. Under året 
betalades drygt 1,4 mkr fördelat på knappt 2000 medarbetare. Vidare erbjuds en timmes friskvård på 
arbetstid i veckan om verksamheten tillåter, motprestationen är att lägga minst en timme på fritiden till 
friskvård. Utmaningen Let´s move, arbetslagsutveckling med hjälp av fysisk aktivitet, ersatte de 
tidigare aktivitetskorten. Kommunjoggen är ett populärt arrangemang där dryg 500 av kommunens 
medarbetare deltar. Kommunjoggen stärker gemenskapen och vi-känslan, samtidigt som hälsa är i 
fokus. Varje arbetsplats ska ha ett friskvårdsombud med uppdraget att inspirera och motivera sina 
kollegor till en hälsofrämjande livsstil. I syfte att utveckla och inspirera friskvårdsombuden fick de 
möjlighet att delta på konferensen Nolia arbetsglädje, vilket möjliggjordes av kommunfullmäktiges 
satsning på hälsofrämjande arbetsplatser. 
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Sammanställning personalnyckeltal 

Piteå kommun 2018 2017 2016 2015 

Tot. antal månadsanställda 4003 4044 3976 3854 

Andel kvinnor i % 80 80 80 81 

Andel män i % 20 20 20 19 

Antal tillsvidareanställda 3627 3643 3562 3479 

Antal visstidsanställda 376 401 427 396 

Antal årsarbetare mån. anställda 3873 3906 3838 3721 

Antal årsarbetare tsv-anställda 3513 3533 3443 3354 

Antal årsarbetare – timanställda 277 276 310 367 

Andel heltidsanställda i % 87 86 85 85 

Andel heltidsanst. kvinnor i % 86 85 85 84 

Andel heltids anst. män i % 89 88 88 90 

Andel heltidsanställda i % med undantag 94* 94* 94* 94* 

Andel heltidsanst. kvinnor i % med undantag 94* 94* 94* 94* 

Andel heltids anst. män i % med undantag 95* 95* 95* 95* 

Medelålder, månadsanställda 47,1 46,8 46,9 47,4 

Medelålder kvinnor 46,6 46,6 46,7 47,2 

Medelålder män 47,4 47,6 47,6 48,2 

Ant. månads anst -29 år 383 396 402 331 

Ant. månads anst 30-39 år 728 708 644 614 

Ant. månads anst 40-49 år 1098 1120 1141 1116 

Ant. månads anst 50-59 år 1157 1167 1178 1171 

Ant. månads anst 60- år 637 653 525 622 

Total sjukfrånvaro i % 5,5 6,1 7,3 7,5 

Total sjukfrånvaro i % kvinnor 6,1 6,6 8,2 8,6 

Total sjukfrånvaro i % män 3,3 4,0 3,9 3,5 

Frisknärvaro i % 0 sjukdagar 33 32 34 34 

*Anställningar undantaget faktorer arbetsgivaren inte kan påverka, såsom personliga assistenter är försäkringskassan 

beviljar timmar, pension/sjukersättning som en del av anställningen samt mån jour bgr 1 
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Medelåldern i fastighets- och serviceförvaltningen är 51år. 65-99 20-29 
30-39 

Förvaltningen har den högsta medelåldern i kommunen där 60-64 10% 

snittet ligger på 46,7 år. Inom förvaltningen är medelåldern 21% 

lägst inom städenheten, 48,5 år och högst inom avdelningen 
fastigheter med 52,4 år. December 2018 var 69 medarbetare 40-49 

i förvaltningen 60 år eller äldre. Under året har 13 26% 

medarbetare avgått med pension, 9 kvinnor och 4 män. Det 
är två färre än föregående år. Männen går i snitt i pension 
vid högre ålder än kvinnorna, snittåldern för kvinnorna var 
64,2 år och männen 65,5 år 

3% 

50-59 
38% 

2% 

Personalbokslut Fastighets- och service 

Attraktiv arbetsgivare 

Fastighets- och serviceförvaltningen arbetar aktivt för att säkra kompetensförsörjningen. Förvaltningen deltar i 
mässor och evenemang riktade till studenter. Ett sätt för att säkra framtida kompetensförsörjning är den positiva 
inställningen till omplacering, praktikplats och arbetsträningsplats för personer på väg in eller åter i arbete. 
Under våren 2018 har resurspoolen vid måltidsservice avskaffats och samtlig tillsvidareanställd personal har fått 
en stadigvarande placering. Ett 20-tal kockar och måltidsbiträden berördes av förändringen. 

Under 2018 anställdes 14 medarbetare av 18 utlysta tjänster (6 män och 8 kvinnor)i jämförelse med 2017 då 
totalt 16 medarbetare anställdes. I snitt hade varje tjänst 18,5 sökande/tjänst jämfört med 11 sökande per tjänst 
2017. Dock varierar antal sökande mellan tjänsterna, administrativa tjänster genererar generellt fler sökande. 
Trots det ökade söktrycket har ett antal tjänster inte kunnat tillsättas. Svårigheten har främst varit att hitta rätt 
kompetens till produktionsköken inom måltidsservice. De högre befattningarna med krav på erfarenhet samt 
chefstjänster inom teknikområdet har fortsatt stor konkurrens, även om en viss lättnad kan anas. Nyrekryterade 
medarbetare får introduktion genom en checklista som avdelningarna upprättat utifrån roll och uppdrag. 

I förvaltningen är antalet underställda per chef i medelvärde 18,2 medarbetare. Detta kan jämföras med 
medelvärde för Piteå kommun på 19,5 medarbetare per chef. Variationen av antal underställda är dock stor 
mellan olika chefer i förvaltningen. 

Jämställd arbetsgivare 

Inom förvaltningen arbetar totalt 322 personer i december 2018. Det är en ökning mot 307 personer 2017. 
Ökningen beror på framförallt på att de under året upprättade avtal med Luleå kommun om leverans av mat till 
socialtjänsten. Produktionen kommer att ske vid Öjebyns produktionskök, ett antal kockar anställdes under 
hösten 2018 för att klara av produktionsökningen. Generellt råder en traditionell könsfördelning inom 
förvaltningen. Kvinnor är i klar majoritet på måltidsservice och städenheten, och flest män arbetar inom 
avdelning fastigheter. 

Antal anställda fördelat på avdelning och kön Antal anställda senaste 5 åren 

Avdelning Totalt Kvinnor Män 

Fastigheter 81 8 73 

Måltidsservice 135 123 12 

Städenheten 94 93 1 

Avdelningschefer 4 4 0 

Stab 8 6 2 

Totalt 322 234 88 

330 
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300 

290 

2014 2015 2016 2017 2018 
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Lön 

Kvinnors lön i förhållande till män är 89,4 % att jämföra med 90 % år 2017. En del av förklaringen kan vara att 
de flesta kvinnorna arbetar inom avdelningarna städ och måltidsservice utan krav på eftergymnasial utbildning, 
vilka därmed har lägre lön. På avdelning fastigheter, där flest män återfinns, arbetar man både inom såväl 
kommunals avtalsområde som tjänstemannaområdet där akademisk utbildning är mer vanligt förekommande. 
Fortsatt analys av löneskillnaderna görs i den årliga lönekartläggningen. 

Trygga anställningar 

Andelen som har en heltidsanställning om man undantar sjukersättning eller pensionsdel är i princip samma som 
föregående år, 89 %, Uppdragets beskaffenhet, främst på grund av små enheter inom mindre förskolor och skolor 
gör att behovet av personal är kopplat till särskilda tidpunkter under dagen. Ett fortsatt arbete för fler 
heltidsanställningar är att arbeta för att öka kombinationstjänster ytterligare. Antal timanställningar fortsätter 
minska även detta år. Under 2018 arbetades 27 438 timmar av timanställda. Detta motsvarar 14 helårsarbetare. 
Detta är en minskning mot föregående år med två årsarbetare. Förklaringarna kan vara att man i högre grad 
erbjuder vikarier månadsanställning istället för timanställningar. 

Andel per avdelning och kön i % med undantag från pension och sjukersättning som en del av en tjänst. 

Avdelning Totalt Kvinnor Män 

Fastigheter 99 100 98,5 

Måltidsservice 75,2 72,7 100 

Städenheten 100 100 100 

Avdelningschefer 100 100 100 

Stab 100 100 100 

Totalt 89,1 85,6 98,8 

Hälsofrämjande arbetsplats 

Förvaltningen arbetar aktivt med att förebygga sjukfrånvaro med hjälp av särskilda satsningar utifrån 
förvaltningens fastställda friskvårdsplan. Det kan gälla friskvårdsaktiviteter, hälsoprojekt och tidiga 
rehabiliteringsinsatser. 

Sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger totalt för 2018 på 6.0 %, en lite höjning jämfört med 5,2 % 2017. Detta 
kan jämföras med sjukfrånvaron för kommunen på 5,5 %. Sjukfrånvaron för kvinnor respektive män i 
förvaltningen ligger på samma nivå. En knapp höjning för kvinnorna från 5,7 % och en större höjning för 
männen från 4,0 % 2017. Av förvaltningens totala sjukfrånvaro är 42,5 % långtidssjukfrånvaro, även detta en 
höjning mot 37,9 % 2017. Sjukfrånvaron är relativt spridd bland åldersgrupperna i förvaltningen med undantag 
för måltidsservice där den yngsta gruppen medarbetare 20-29 år uppvisar en markant högre sjukfrånvaro, 11,0 
%. Ett intensifierat och effektivt rehabiliteringsarbete med utgångspunkt i rehabiliteringsrutinerna samt ett fokus 
på friskvårdsarbete kan förklara den relativt stabila sjukfrånvaron i förvaltningen. 

Sjukfrånvaron de senaste 5 åren 

Sjukfrånvaro, % 
2018 2017 2016 

Piteå 

2018 
12,0 

Total sjukfrånvaro 6,0 5,2 7,3 5,5 
10,0 

Sjukfrånvaro > 59 
dagar 

42,5 37,9 60,2 45,3 8,0 

Sjukfrånvaro kvinnor 6,0 5,7 8,2 6,1 6,0 

Sjukfrånvaro män 6,0 4,0 3,9 3,3 4,0 

Sjukfrånvaro <29 år 5,2 2,5 6,7 6,0 2,0 

Sjukfrånvaro 30-49 år 5,9 5,3 7,1 4,9 0,0 

2014 2015 2016 2017 2018 
Sjukfrånvaro >50 år 6,1 5,2 7,6 6,0 

Totalt Kvinnor Män 
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Personalbokslut kommunledningsförvaltningen 

Attraktiv arbetsgivare 

Kommunledningsförvaltningen fortsätter arbetet för att säkra kompetensförsörjning genom att erbjuda 
praktikplatser och arbetsträningsplatser för personer på väg in i arbete eller på väg åter i arbete. Förvaltningen 
medverkar även i mässor och evenemang riktade till studenter. Under året har 22 tjänster utannonserats, det är 5 
tjänster fler än förra året och 17 av de 22 har tillsatts. Det är svårt att hitta rätt kompetens för några av 
verksamheterna. I snitt har det varit 19 sökande till varje tjänst vilket leder till stor konkurrens för vissa av 
tjänsterna. Flertalet är ersättningsrekryteringar men också pensionsavgångar och utökningar av verksamheten. 

Jämställd arbetsgivare 

Under 2018 har den nya organisationen som beslutades december 2017 verkställts. Förvaltningen består av 7 
avdelningar där totalt 130 personer arbetar. Kommunens 7 förvaltningschefer finns organiserade inom 
kommunledningsförvaltningen, vilket gör att det ser ut som att förvaltningen ökat antalet anställda, vilket inte är 
fallet. Totalt sett är andelen kvinnor 63,1 %. Bland avdelningarna varierar könsfördelningen, t ex inom 
personalavdelningen är 89 % kvinnor och på IT-avdelningen är endast 14 % kvinnor. Bland cheferna är 
fördelningen i princip jämn mellan könen. 

Antal anställda fördelat på avdelning och kön Antal anställda de senaste fem åren 

Avdelning Totalt Kvinnor Män 

Chefer KLF 17 9 8 

Ekonomiavdelning 27 20 7 

IT-avdelning 21 3 18 

Kommunikationsavdelning 10 7 3 

Näringslivsavdelning 9 5 4 

Personalavdelning 19 17 2 

Styrning och ledning 27 21 6 

Summa 130 82 48 
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Personalstruktur Åldersstruktur 

Förvaltningen har en medelålder på 50,5 år, där 65-99 20-29 

männens medelålder är nära 52 år, kvinnornas strax 
under 50 år. Den högsta medelåldern har IT-
avdelningen med drygt 52 år och den lägsta har 
kommunikationsavdelningen med nära 47 år. Gruppen 
chefer har en medelålder på nära 56 år. 43 % av 
förvaltningens anställda är i åldersspannet 50-59 år. 
Under 2018 har 6 medarbetare gått i pension (5 män/1 
kvinna) med en snittålder på 65 år. 

Trygga anställningar 

Av samtliga anställda på förvaltningen har 94 % 
heltidsanställningar om man undantar de med någon 
form av pensionsdel som en del av anställningen (sjukersättning eller ålderspension). Det är något högre andel 
män som är anställda på heltid 96 %, jämfört med kvinnorna där 93 % har en heltidsanställning. Nyttjandegraden 
av timanställningar är generellt låg inom förvaltningen och andelen timmar utförda av timanställda motsvarar 
totalt 0,8 årsarbetare inom hela förvaltningen. 

2% 30-39 
11% 

40-49 
29% 

50-59 
43% 

60-64 
13% 

2% 
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Lön 

Kvinnors lön i förhållande till män totalt inom förvaltningen är 92,7 %. Lönekartläggningen visade dock inte på 
några osakliga löneskillnader på grund av kön. Utvecklingen av kvinnor och mäns medellön har förbättrats och 
skillnaden har minskat. 

Medellön de senaste 5 åren 

45000 

35000 

40000 

30000 
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20000 

15000 

2014 2015 2016 2017 2018 

Kvinnor Män Totalt 

Hälsofrämjande arbetsplats 

Sjukfrånvaron har minskat något under året och är nu 3,4 %, att jämföra med föregående år 4,4 % . 
Långtidssjukfrånvaron är relativt hög, dock minskar den mot tidigare. Sjukfrånvaron för kvinnor är markant 
högre än för männen i förvaltningen. Totalt ligger sjukfrånvaron på lägre nivå än kommunen totalt som är 5,5 %. 
Förklaringar till den minskade sjukfrånvaron kan vara ett aktivt rehabiliteringsarbete, försäkringskassans 
bedömningar om rätt till sjukpenning och satsningar på friskvård och arbetsmiljö. 

Piteå 
2018 2017 2016 Utveckling sjukfrånvaro de senaste 5 åren 

Sjukfrånvaro, % 2018

 8,0 
Total sjukfrånvaro 3,4 4,4 2,9 5,5

 6,0 Sjukfrånvaro > 59 dagar 52,3 59,7 25,7 45,3 

Sjukfrånvaro kvinnor 4,8 5,8 2,1 6,1  4,0 

Sjukfrånvaro män 1,0 2,4 4,1 3,3  2,0 

Sjukfrånvaro <29 år 1,5 0,9 3,2 6,0  0,0
Sjukfrånvaro 30-49 år 4,8 3,9 2,1 4,9 2014 2015 2016 2017 2018 

Sjukfrånvaro >50 år 2,5 5,1 3,6 6,0 
Totalt Kvinnor Män 

22



 

 

 

    
 

 

    
         

               
           

        
          

      
    

 
        

       
         

          
      

        
       

        
 
         

          
    

 
 

               
     

 
     

 
    

       

    

    

    

    
 

 
 

        
       

          
       

      
       

 
         

          
       
        

 
 

 

  

Personalbokslut kultur, park och fritid 

Attraktiv arbetsgivare 

I syfte att attrahera nya medarbetare medverkar förvaltningen i riktade mässor främst gällande 
sommarrekryteringar. Under 2018 har 19 tjänster utannonserats och lika många medarbetare anställts (11 
kvinnor och 8 män). Att jämföra med 18 rekryteringar 2017 och 13 rekryteringar 2016. Den minskning av 
sökande till tjänster som setts under flera år har i år vänt och i snitt har varje utannonserad tjänst genererat 17,3 
sökande (12,5 sökande i snitt 2017). Dock varierar antal sökande mellan tjänster där administrativa tjänster 
generellt genererar fler sökande. När det gäller utannonserade tjänster som bibliotekarie syns en minskad andel 
kvalificerade sökande. Nyrekryterade medarbetare får introduktion genom en checklista som avdelningarna 
upprättat utifrån roll och uppdrag. 

För att säkra kompetensförsörjningen, skapa trygghet för individen och vara en attraktiv arbetsgivare arbetar 
förvaltningen aktivt för att möjliggöra helårsanställningar inom avdelning park, detta genom 
kombinationsanställningar. Även när det gäller säsongspersonal inom avdelning park är antalet sökande färre än 
tidigare år. Fler säsongsarbetare väljer att avsluta sin anställning såväl innan som under säsongen. Detta kan på 
sikt försvåra att bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheten. Förvaltningen arbetar aktivt med 
verksamhetsutveckling. Ett steg i detta är exempelvis att i de större enheterna så som bibliotek och simhallar 
finns utsedda idécoacher bland medarbetarna i syfte att utveckla verksamheten. Inom avdelning Fritids 
anläggningar arbetar man med långtgående delegation och självstyrande grupper. 

I förvaltningen är antalet underställda per chef i medelvärde 8,3 medarbetare. Detta kan jämföras med 
medelvärde för Piteå kommun på 19,5 medarbetare per chef. Variationen av antal underställda är dock stor 
mellan olika chefer inom förvaltningen. 

Jämställd arbetsgivare 

Inom förvaltningen arbetar totalt 86 personer i december 2018 (56 kvinnor och 30 män). Det är en minskning 
med 3 personer sedan 2017. 

Antal anställda fördelat på avdelning och kön Antal anställda de senaste fem åren 

Avdelning Totalt Kvinnor Män 

Administration och chefer 7 5 2 

Fritid 38 25 13 

Kultur 31 24 7 

Park 10 2 8 

Totalt 86 56 30 
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Medelåldern i förvaltningen är 49,5 år och därmed samma som förra Åldersstruktur i tioårsintervall 

året. Medelåldern inom förvaltningen är högre än för genomsnittet 65-99 

för kommunen (46,7 år). På avdelning Fritid är medelåldern 49,5 år 
och på avdelning Kultur 48,8år. Avdelning Park uppvisar något 
högre medelålder 52,7 år. Högst medelålder har männen i 
förvaltningen 52 år medan kvinnorna ligger på 48,3 år. 

Under året har 4 medarbetare avgått med pension, 2 kvinnor och 2 
män. Kvinnorna med en snittålder på 67 år och männen 63,5 år. 
Snittåldern för pensionsavgång i förvaltningen är 65,3 jämfört med 
kommunen där snitt för pensionsavgång är 64,4 år. 

30-39 
17% 

40-49 
31%50-59 

36% 

60-64 
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1% 
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Trygga anställningar 

Av samtliga anställda på förvaltningen har 91 % heltidsanställningar (93 % 2017). Skillnaden mellan män och 
kvinnor är liten, kvinnorna 91 % heltidsanställningar och männen 90 %. Deltiderna i förvaltningen kan förklaras 
med egna önskemål om lägre tjänstgöringsgrad samt deltidspensioner. 

Förvaltningens nyttjande av timanställningar utgör 11791 timmar under 2018 vilket motsvarar 6,0 helårsarbetare. 
Detta är en höjning mot förra året när timtidsuttaget motsvarade 5 helårsarbetare. Nyttjandet av 
timtidsanställningar kan variera något från år till år och är kopplat till verksamhetens beskaffenhet där kortare 
projekt och anställningar är en det av uppdraget. Detta gäller främst inom avdelningarna Kultur och Fritid. 

Lön 
31000 På förvaltningen är kvinnors lön i 

förhållande till män 97,6%. En liten 30000 

höjning mot föregående år (96,5%). 
29000 

Fortsatt analys av löneskillnaderna 
görs i den årliga lönekartläggningen 28000 

27000 

26000 

25000 

2014 2015 2016 2017 2018 

Kvinnor Män Totalt 

Hälsofrämjande arbetsplats 

Sjukfrånvaron på förvaltningen ligger totalt för 2018 på 4,0 %. Vilket innebär att den har stigit något sedan 
föregående år (3,6 %). Sjukfrånvaron är fortsatt markant lägre än kommunens totalt 5,5 %. Sjukfrånvaron för 
kvinnorna är 5,1 % och för männen 2,4 %. Högst sjukfrånvaro i förvaltningen har medarbetare i åldersspannet 
30-49 år. 

Piteå 

Sjukfrånvaro, % 2018 2017 2016 2018 

Total sjukfrånvaro 4,0 3,6 3,6 5,5 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 51,1 46,4 39,5 45,3 

Sjukfrånvaro kvinnor 5,1 4,5 4,6 6,1 

Sjukfrånvaro män 2,4 2,3 2,1 3,3 

Sjukfrånvaro <29 år 3,3 4,3 1,9 6,0 

Sjukfrånvaro 30-49 år 5,1 3,9 5,1 4,9 

Sjukfrånvaro >50 år 3,1 3,2 2,8 6,0 

24 



 

 

 

  
 

 

        
        

           
         

          
   

 
      

          
     

  
           

         
         

      
 

            
        

          
 

 

          
           

           
 
 

     

 
    

     

     

     

    

 
 
 

       
         

        
 

 
 
 
 

      
    

        
       

     
 

40-49 

50-59 
20% 

4% 

Personalbokslut Räddningstjänsten 

Attraktiv arbetsgivare 

Räddningstjänsten i Piteå kommun arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats och säkra framtida 
kompetensförsörjning. Verksamheten tar ofta emot LIA-elever från SMO-utbildningar samt praktikanter från 
brandingenjörsutbildningar och arbetsmiljöpraktik. Elever från gymnasium och grundskola bjuds också in och 
under 2018 arrangerades även en prova på dag för enbart kvinnliga sistaårs-elever från gymnasiet. 
Räddningstjänsten marknadsför sig även på mässor och i skolans verksamhet för att väcka ett intresse för 
verksamheten. 

Räddningstjänsten har ett kontinuerligt behov av att rekrytera räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandmän) 
men har en utmaning i att få sökande med behörighet för c-körkort. Personal i deltidskåren ges utbildning innan 
aktiv tjänstgöring, så kallad GRIB utbildning. 

Rekryteringar av sommarvikarier görs i samarbete med Räddningstjänsten i Norrbotten och till sommaren 2018 
var det Räddningstjänsten i Piteå kommun som samordnade rekryteringarna. Personalen som arbetar i aktiv 
räddningstjänst anställs nästan uteslutande i samband med sommarens semesterperioder och får två veckors 
praktisk introduktionsutbildning på arbetsplatsen enligt uppgjord rutin. 

Sommaren 2018 med alla sina skogsbränder var en utmanande sommar för Räddningstjänsten i hela Sverige. För 
Räddningstjänsten Piteå innebar det att förutom hantera 19 egna skogsbränder hjälpa till med personal och 
utrustning i andra kommuner som Sala, Jokkmokk, Gällivare, Älvsbyn och Luleå. 

Jämställd arbetsgivare 

Antalet anställda vid Räddningstjänsten är 44 medarbetare och är oförändrat från föregående år. Andelen kvinnor 
är låg men finns representerade bland olika yrkeskategorier. Totalt arbetar 6 kvinnor inom förvaltningen fördelat 
på 2 medarbetare i den operativa verksamheten, 2 inom administration och 2 med förebyggande/säkerhet. 

Antal anställda fördelat på avdelning och kön Antal anställda de senaste fem åren 

Avdelning Totalt Kvinnor Män 

Administration/ledning RTJ 5 2 3 

Förebyggande vht/säkarb 5 2 3 

Operativ vht 34 2 32 

Totalt 44 6 38 

45 

44 

43 

42 

41 

40 

2014 2015 2016 2017 2018 

Räddningstjänsten är den förvaltning som har lägst medelålder i Piteå Åldersstruktur i tioårsintervall 

kommun. För 2018 är medelåldern 42 år vilket är samma värde som 
60-64 20-29 

föregående år. Under 2018 har en person gått i pension. 7% 

39% 
Samtliga medarbetare är heltidsanställda med undantag från deltidskåren där 
anställningarna arvoderas enligt RiB. Timanställd personal anlitas för att 
täcka korttidsbehov. Under 2018 har antalet timmar som utförts av 
timanställd personal minskat med 118 timmar till 958 timmar vilket 
motsvarar ca 0,5 årsarbetare. 30% 

30-39 
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Kvinnors lön i förhållande till männens varierar mellan avdelningarna i verksamheten. Sammantaget för 
förvaltningen har kvinnor högre medellön än männen vilket delvis kan förklaras med ett litet urval för kvinnorna 
där de kvinnliga lönerna inom den förebyggande verksamheten och säkerhetsarbetet ligger högre än männen. 

Medellönen har ökat konstant de senaste åren men för 2018 är medellönen för män oförändrad från föregående 
år. Under 2018 har satsningar gjorts i löneöversyn och ingångslönerna på gruppen brandmän har höjts för att 
kommunen ska ha konkurrenskraftiga löner gentemot våra närliggande kommuner. 

Meddellön de senaste fem åren 
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Kvinnor Män Totalt 

Hälsofrämjande arbetsplats 

Inom Räddningstjänsten har den totala sjukfrånvaron minskat från 3,2 % till 1,0 % under 2018, vilket är 
betydligt lägre än Piteå kommuns totala värde på 5,5. Under 2018 finns en liten ökning av sjukfrånvaro bland 
förvaltningens personal som är äldre än 50 år samt yngre än 29 år. Sjukfrånvaron under 2018 är den lägsta på 
fem år för män medan kvinnornas sjukfrånvaro nästan är oförändrad från föregående år. 

Piteå 

Sjukfrånvaro, % 2018 2017 2016 2018 

Total sjukfrånvaro 1,0 3,2 2,2 5,5 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 44,1 68,6 44 45,3 

Sjukfrånvaro kvinnor 1,9 2,0 0,0 6,1 

Sjukfrånvaro män 0,8 3,3 0,8 3,3 

Sjukfrånvaro <29 år 0,6 0,0 0,8 6,0 

Sjukfrånvaro 30-49 år 0,4 0,9 1,4 4,9 

Sjukfrånvaro >50 år 2,6 11 5,2 6,0 

Total sjukfrånvaro de senaste 5 åren 
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Totalt Kvinnor Män 
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Personalbokslut Samhällsbyggnad 

Attraktiv arbetsgivare 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt för att säkra sin kompetensförsörjning. Detta exempelvis genom 
samarbeten med universiteten gällande praktik och examensarbeten. Vissa avdelningar erbjuder även 
praktikplatser för elever i yrkesutbildningar. Antalet utannonserade lediga tjänster har fortsatt att minska under 
2018 till 29 stycken, föregående år var det 38 tjänster, vilket var färre i jämförelse med 2015 och 2016 vilket 
berodde på att flyktingverksamheten minskade. I snitt har varje utannonserad befattning lockat 11,8 sökande. I 
syfte att ha en likriktad introducering finns en checklista upprättad utifrån roll och uppdrag. Samhällsbyggnad 
arbetar systematiskt med kompetensutveckling av medarbetare för att klara förvaltningens olika uppdrag. En del 
av detta är effektivisering av processerna och nya arbetsmetoder, bland annat med hjälp av digitalisering. 

Jämställd arbetsgivare 

Vid årets slut förvaltningen totalt 239 anställda att jämföra med 264 anställda 2017, vilket beror på att 
flyktingverksamheten under året haft omstruktureringar och nedläggningar av verksamheten. 
Personalneddragningarna under 2018 har dock lösts genom att erbjuda omplaceringar till medarbetarna inom 
kommunen för att undvika uppsägning pga. arbetsbrist Förvaltningen har totalt sett en relativ jämn 
könsfördelning, så även inom flyktingverksamheten. Könsfördelningen på de andra avdelningarna är ojämn, runt 
80 % kvinnor med undantag från teknik och gator där andelen kvinnor endast är 4 %. 

Antal anställda fördelat på avdelning och kön 

Avdelning Totalt Kvinnor Män 

Chefer 6 4 2 

Flyktingsamordningen 40 29 11 

Fysisk planering 39 20 19 

Kompetensförsörjning 70 48 22 

Samhällsplanering 13 10 3 

Stab och service 26 21 5 

Teknik och gator 45 2 43 

Totalt 239 134 105 

Antal anställda de senaste fem åren 
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Åldersstruktur i tioårsintervall 

Medelåldern är i princip oförändrad 47,6år (47,4 år 2017), det är något 65-99 20-29 
60-64 

högre än kommunen totalt där medelåldern är 46,7 år. Medelåldern är 
inom förvaltningen lika för män och kvinnor. Under året har 2 kvinnor 
tagit ut ålderspension, snittålder 66 år. I december 2018 var 39 
personer 60 år eller äldre. Inom vissa yrkesområden kommer det att 
finnas utmaningar att rekrytera personal med önskvärd kompetens. 50-59 

30% 

28% 

Trygga anställningar 

Av samtliga anställda inom förvaltningen har 97 % heltidsanställningar, vilket är en ökning med 8 
procentenheter jämfört med föregående år. Att andelen ökat beror på att flyktingverksamheten, där många hade 
en deltidsanställning, har minskat. Män och kvinnor arbetar heltid i lika stor utsträckning. Antalet timmar som 
utförs av timanställda minskar kraftigt till motsvarande 9 årsarbetare (förra året motsvarade det 16 årsarbetare), 
vilket även det beror på minskningen av flyktingverksamheten. Timanställda finns företrädesvis inom 
flyktingsamordningen och i mindre del inom kompetensförsörjning. 

27 



 

 

      

 
           

          
            

    
 

 
 
 

 

            
             

         
   

 

  
   

 
 

      

  

 
    

     

     

      

      

      

 
 
  

 

Lön 

Kvinnors lön i förhållande är 104 % i förhållande till männens. Anledningen är bland annat att kvinnor i hög 
grad återfinns på anställningar där det ställs krav på högskoleutbildning samt är även väl representerade bland 
chefer. Medellönen inom förvaltningen ökar mer än genomsnittet för kommunen vilket kan förklaras av att 
konkurrensen på arbetsmarknaden kräver att lönerna marknadsanpassas. 

Utveckling medellön de senaste 5 åren 

28000 

30000 

32000 

34000 

26000 

24000 

2014 2015 2016 2017 2018 

Kvinnor Män Totalt 

Hälsofrämjande arbetsplats 

Sjukfrånvaron totalt i förvaltningen för 2018 är 4,2 %, en minskning med nästan en hel procentenhet. Kvinnorna 
i förvaltningen har en något högre sjukfrånvaro 4,8 %, än männens 3,5 %. Av den totala sjukfrånvaron är 40,2 % 
långtidsfrånvaro, en kraftig minskning som skett de två senaste åren. Sjukfrånvaron är åter relativt jämnt fördelat 
mellan åldersgrupperna. 

Piteå 
2018 2017 2016 

2018Sjukfrånvaro, % 
Sjukfrånvaro i procent på förvaltning de senaste fem åren 

Total sjukfrånvaro 4,2 5,1 4,6 5,5
 8,0 

Sjukfrånvaro > 59 
40,2 47,8 54,6 45,3 

dagar  6,0 

Sjukfrånvaro kvinnor 4,8 5,5 5,2 6,1  4,0 

Sjukfrånvaro män 3,5 4,5 3,9 3,3  2,0 
Sjukfrånvaro <29 år 4,0 6,8 3,2 6,0

 0,0 
Sjukfrånvaro 30-49 år 4,0 4,0 5,1 4,9 2014 2015 2016 2017 2018 

Sjukfrånvaro >50 år 4,5 5,7 4,6 6,0 
Totalt Kvinnor Män 
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Personalbokslut Socialtjänsten 

Attraktiv arbetsgivare 

Under hösten 2018 tillträdde en ny socialchef. Dessutom inrättades en ny tjänst som biträdande socialchef. 
Det finns ett fortsatt stort rekryteringsbehov av baspersonal inom förvaltningen, särskilt inför sommaren men 
också inom yrkesgrupperna sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Ett antal tjänster som 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter har inte kunnat tillsättas på grund av för få eller inga 
kvalificerade sökande. En kompetensförsörjningsgrupp är tillsatt som arbetar för att attrahera och behålla 
sjuksköterskor inom förvaltningen. 
Behovet av utbildade socionomer har inte varit lika stort som föregående år. En anledning till detta kan vara det 
lönetillägg som syftar till att öka möjligheterna till kompetensförsörjning och öka attraktionen att jobba längre i 
barn och ungdomsgruppen på stöd till barn och familjer. Även till andra utlysta tjänster som socionom har 
tillströmning av ansökningar varit relativt god. 

Med anledning av det fortsatt stora rekryteringsbehovet som fanns inför sommaren erbjöds pensionerad personal 
och även tillsvidareanställd baspersonal ett särskilt sommarerbjudande. Erbjudandet har både hjälpt till att täcka 
uppkomna behov för sommaren samt varit en uppskattad satsning från personalen. Inför 2018 tog 
bemanningsenheten över sommarrekryteringen av baspersonal inom förvaltningen. I deras arbete med 
sommarrekrytering ingick en introduktionsutbildning för samtliga sommarvikarier. Områden som hygien, 
journalföring, facklig information och arbetsrätt avhandlades under denna introduktion. Totalt rekryterades 230 
personer för sommarens behov. 

Arbete med det nya demensboendet Ängsgården är i full gång och förväntas stå klart hösten 2019. Under året 
startade EU projektet Kompetenslyftet PA med syfte att kompetensutveckla tillsvidareanställd personal inom 
personlig assistans. Projektet löper under två år och är ett samarbetsprojekt med det privata bolaget God 
assistans. 
I slutet av 2018 startade det tre åriga EU projektet Employment for migrants som har till syfte att attrahera 
nyanlända att arbeta inom socialtjänsten. 

Jämställd arbetsgivare 

Antal anställda inom socialtjänsten är tämligen oförändrad sedan föregående år. 1664 personer arbetade inom 
förvaltningen under 2018 en minskning med fyra personer från 2017. Vad gäller könsfördelningen inom 
socialtjänsten ser det oförändrat ut sedan föregående år. 11,6 % är män 88,4% är kvinnor 2018. 
Rekryteringsstatistik från 2018 visar att andelen män som erhållit anställning inom förvaltningen har sjunkit 
något sedan 2017. Fortsatt ser vi en större andel män inom stöd och omsorg än äldreomsorgen. 

Under 2018 utfördes 418 578 timmar av timtidsvikarier vilket motsvarar 211 årsarbetare. Detta är en ökning 
jämfört med föregående år då motsvarande siffra för 2017 var 400 889 (motsvarande 204 årsarbetare). 
Förvaltningen har under ett antal år minskat timtidsuttaget men 2018 ser vi ett trendbrott med en ökning på sju 
årsarbetare. Äldreomsorgen står för den största andelen av timtidsuttaget. 

I förvaltningen arbetar 77 personer i olika chefsbefattningar. I snitt har varje chef 20,8 underställda men 
variationen är stor beroende på vilken typ av verksamhet chef är verksam inom. 

Antal anställda fördelat på avdelning och kön 
Antal anställda de senaste fem åren 

Avdelning Totalt Kvinnor Män 

Äldreomsorgen 944 875 69 

Stöd och omsorg 650 537 113 

Administration och stab 21 16 5 

Bemanningsenhet 50 43 7 

Totalt 1664 1470 194 
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40-49 

14% 

Medelåldern bland de anställda ligger på en likartad nivå som Åldersstruktur i tioårsintervall 

föregående år, 45,1 år. Stöd och omsorg har fortsatt den lägsta 0-19 
60-64 20-29medelåldern med 44,3 år. Motsvarande siffra för äldreomsorgen är 45,6 

år. Medelåldern inom den administrativa avdelningen där medelåldern 
sedan föregående år sjunkit med närmare 2 år och är nu 46,6 år. Högst 
medelålder på förvaltningen står arbetsledning och stab där medelåldern 
uppgår till 51,6 år. 

50-59 

Under året har 45 personer tagit ut ålderspension, varav 40 kvinnor och 27% 

5 män vilket är en betydande ökning sedan 2017 då antalet var 34 
personer. Detta kommer med stor sannolikhet påverka kommande års 
rekryteringsbehov. Snittpensionsåldern för kvinnor i förvaltningen är 

23% 63,9 år och hos männen är motsvarande siffra 64,4 år. I medel ger detta 
en pensionsålder på 64,2 år i Socialtjänsten 

Trygga anställningar 

Inom socialtjänsten är heltidsanställning en rättighet enligt Hel/Del-modellen. Trots att heltidsanställning är en 
rättighet uppgår inte andel heltidsanställda 100 %. En förklaring kan vara att månadsanställda vikarier, vilka inte 
omfattas av Hel/Del, finns med i de redovisade siffrorna. De personliga assistenterna och journattsanställd 
personal är inte med i statistiken då de är undantagna från Hel/Del modellen eftersom Försäkringskassan beviljar 
timmar för personlig assistans. Totalt har 97,3 % en heltidsanställning, 97,5 % av kvinnorna och 95,8 % av 
männen, vilket är i paritet med föregående år. 

Utveckling meddellön 
Lön 

28000 Kvinnors lön i förhållande till män är 102,08 %, 
vilket är en ökning med nästan 2 % -enheter 27000 

jämfört med föregående år. Under året gjordes 
26000 lönesatsningar på hemtjänstchefer, boendechefer 
25000 samt chef för personliga assistenter. 

Lönesatsningen gjordes utifrån 24000 

lönekartläggningen 2017. En annan lönesatsning 
23000 som gjordes var den lönetrappa som stöd till barn 2014 2015 2016 2017 2018 

och familjer tog fram till barn och 
ungdomsgruppens socionomer. Kvinnor Män Totalt 

Hälsofrämjande arbetsplats 

Den positiva trenden med sjunkande sjuktal fortsätter. Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen är 7,2 % vilket är 
en minskning jämfört med föregående år då sjukfrånvaron var 7,8 %. Socialtjänsten har dock fortsatt högre 
sjukfrånvaro i jämförelse med Piteå kommuns totala sjuktal men differensen fortsätter att minska. Glädjande nog 
har långtidsjukfrånvaron minskat med 8,7 % från föregående år och utgör 47,8% av den totala frånvaron under 
2018. Noterbart är att det är relativt stor skillnad mellan män och kvinnor vad gäller sjukfrånvaro oavsett ålder 
eller avdelningstillhörighet. Oavsett kön så fortsätter sjuktalen att sjunka inom såväl korttids-som 
långtidsfrånvaro. Ett utvecklat och förbättrat rehabiliteringsarbete samt friskvårdssatsningar har med stor 
sannolikhet bidragit till de sjunkande sjuktalen. 

Piteå 
2018 2017 2016 Sjukfrånvaro i procent de senaste fem åren 2018Sjukfrånvaro, % 

Total sjukfrånvaro 7,2 7,8 9,7 5,5 0 

Sjukfrånvaro > 59 047,8 56,5 62,1 45,3 
dagar 

0 
Sjukfrånvaro kvinnor 7,6 8,1 10,1 6,1 

0 
Sjukfrånvaro män 4,3 5,6 6,7 3,3 

0 

Sjukfrånvaro <29 år 7,2 6,1 9,0 6,0 
0 

Sjukfrånvaro 30-49 år 6,6 7,9 10,3 4,9 0 

Sjukfrånvaro >50 år 7,8 8,2 9,5 6,0 2014 2015 2016 2017 2018 

Totalt Kvinnor Män 
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7% 

30-39 
18% 

40-49 

12% 
2% 

Personalbokslut Utbildningsförvaltningen 

Attraktiv arbetsgivare 

Utbildningsförvaltningen har under 2018 fortsatt sitt arbete med kompetensförsörjning. Totalt har 130 
annonseringar/rekryteringsärenden påbörjats under året, vilket är en minskning med 33 ärenden från föregående 
år. Utbildningsförvaltningen har haft problem att finna legitimerade lärare i vissa ämnen, främst matematik och 
naturorienterande ämnen. Med en stor andel anställda över 60 år förväntas ett fortsatt växande arbete med 
kompetensförsörjning under kommande år. 

Under året har förvaltningen varit representerad vid flera mässor för att synas och attrahera studenter och andra 
till att söka arbete och bo i Piteå kommun. Poolverksamheten har trots rekryteringar under året inte kunnat täcka 
förvaltningens vikariebehov. Utbildningsförvaltningen har under 2018 fortsatt sitt arbete med introduktion av 
nya medarbetare och anställt en handledare som stöd och mentor till nya pedagoger. 

Under året har projektet med införande av flextid i förskolan permanentats. Eftersom resultatet varit mycket 
positivt har påbörjades arbetet under 2018 med att införa flextid även inom fritidsverksamheten. 

Under året initierades en utredning över den administrativa organisationen i utbildningsförvaltningen, vilken 
fortsätter under 2019. Utredningen kommer bland annat att se över ledningsorganisationen för förvaltningen 
samt hur många underställda per chef som finns, vilket för utbildningsförvaltningen ligger på ett medelvärde av 
33 medarbetare per chef, vilket är det högsta värdet i kommunen (genomsnittet i kommunen är 19,5 medarbetare 
per chef). Variationen av antal underställda är dock stor mellan olika chefer i förvaltningen. 

Jämställd arbetsgivare 

Vid 2018 års slut finns totalt 1521 månadsanställda. Det är 34 personer mindre än föregående år. Minskningen 
kan till viss del förklaras med nedläggningen av verksamheten vid Piteå Havsbad. Könsfördelningen i 
utbildningsförvaltningen ligger i linje med övriga landet. Inom utbildningsförvaltningens är 80 % av totala 
antalet anställda kvinnor. Jämnast könsfördelning finns bland lärarna i gymnasieskolan och inom förskolan 
återfinns minst andel män. 

Antal anställda fördelat på avdelning och kön 

Avdelning Totalt Kvinnor Män 

Administration 24 17 7 

Förskola/grundskola Norra 632 526 106 

Förskola/grundskola Södra 547 476 71 

Grans naturbruksskola 58 41 17 

Vikariepoolen 49 42 7 

Totalt 1521 1227 294 

Antal anställda de senaste fem åren 
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Åldersstruktur i tioårsintervall 

Medelåldern är 47 år under 2018, vilket är samma värde som 65-99 20-29 
60-64föregående år. Någon stor skillnad mellan könen går inte att se. 

Under året har 34 personer tagit ut ålderspension, 26 kvinnor och 8 
män. 7 medarbetare har tagit ut pension efter fyllda 65 år. 

Av det totala antalet anställda i förvaltningen har 93 % en 50-59 

heltidsanställning vilket är en ökning med 2 % från föregående år. 28% 

Det finns en liten skillnad bland män och kvinnor där andelen heltid 
är större för män. Totalt har utbildningsförvaltningen nyttjat 71 149 
timmar för timanställningar vilket motsvarar 36 årsarbetare i 33% 

jämförelse med 35 årsarbetare föregående år. Det innebär en ökning under 2018 med 1 årsarbetare. Kvinnors lön 
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i förhållande till män inom utbildningsförvaltningen är 93,58 %. Skillnaden kan förklaras utifrån 
könsfördelningen där fler män arbetar inom gymnasieskolan. 

Lön 

Medellönen har ökat under de senaste åren men skillnaden mellan könen är konstant. Under 2018 gjordes 
satsningar på lärare/pedagoger samt studie- och yrkesvägledarna. Satsningar gjordes även på elevassistenter, 
barnskötare och förskole-pedagoger. Lönesatsningarna gjordes för att stärka konkurrenskraften mot våra 
närliggande kommuner. 

Meddellön de senaste fem åren 
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Kvinnor Män Totalt 

Hälsofrämjande arbetsplats 

Sjukfrånvaron inom förvaltningen har för andra året i rad minskat och ligger under 2018 på 4,3 %. Det är en 
minskning med 0,8 % från föregående år. Sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män. I jämförelse 
ligger sjukfrånvaron i förvaltningen på en lägre nivå än genomsnittet för Piteå kommun. Sjukfrånvarons 
minskning kan kopplas till rehabiliteringsarbetet i förvaltningen som har blivit mer aktivt och proaktivt bland 
arbetsledarna. Det aktiva rehab-arbetet påverkar steg 2 och 3 i kommunens rehab-process vilket har inneburit ett 
ökat antal omplaceringar och avslut. Det går att se på statistiken för långtidssjukfrånvaron som har minskat under 
2018. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det av största vikt att sjukfrånvaron fortsätter att minska då det 
finns ett stort behov av alla medarbetare och deras kompetens. 

Piteå 
2018 2017 2016 

Sjukfrånvaro, % 2018 Sjukfrånvaro i procent på förvaltning senaste fem åren 

Total sjukfrånvaro 4,3 5,1 6,0 5,5 
0 

Sjukfrånvaro > 59 
42 53,8 60,8 45,3 

dagar 0 

Sjukfrånvaro 
4,8 5,6 6,6 6,1 0 

kvinnor 

Sjukfrånvaro män 2,5 3,4 3,1 3,3 0 

Sjukfrånvaro <29 år 4,5 4,1 3,7 6,0 0 

2014 2015 2016 2017 2018 Sjukfrånvaro 30-49 
3,7 4,4 5,2 4,9 

år 
Totalt Kvinnor Män 

Sjukfrånvaro >50 år 5,1 6,2 7,1 6,0 
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Förord 

Patientnämnden är en av fera 
instanser med uppdrag att lyfta 
fram patienters/brukares klago-
mål. Patientnämnden kontaktas 
i allt från begäran om informa-
tionsträffar, rådgivning i enskilda 
ärenden till att få hjälp med ett 
konkret klagomål på vården. 
Något blev inte bra och behö-
ver därför utredas, ett brustet 
förtroende som behöver återupp-
rättas. Där kommer vi in. 

Under åren har vi liksom andra 
patientnämnder i riket sett en 
ökning av inkommande ären-
den. Vården idag ser inte ut 
som den gjorde för tio år sedan. 
Nya behandlingsmetoder, nya 
mediciner, teknisk utveckling, 
digitalteknik öppnar förstås nya 
vårdmöjligheter samtidigt som 
”nya” problem skapas. En del 
av detta kan vi ana då ären-
den ibland tenderar att vara mer 
komplicerade än tidigare. 

För att möta detta, få en 
säker och effektiv ärendehante-
ring har vi fört samtal med våra 
utredare om utveckling av nämn-
dens arbetsmetoder och analys 
av ärenden. Vi har tagit fram 
en ny metod för ärendehante-
ring, arbetsmodellen redovisas 
i rapporten. Inte så sällan säger 
de som klagar: det kanske kan 
bidra till att någon annan slipper 

gå igenom samma sak. Vårt syfte 
med metodutvecklingen är att i 
slutänden kunna se om och hur 
ett klagomål kan påverka vårdgi-
varnas arbete. Kan det göra det 
så har klagomålet haft en större 
mening. 

Under året som gått har repre-
sentanter för nämnden gjort 
besök ute i kommunerna för att 
informera om nämndens arbete 
och hur det ansvar som kommu-
nerna överlåtit till regionen 
förvaltas. Antalet ärenden från 
kommunerna är dock fortsatt 
få. För att utveckla kontakterna 
och fördjupa samarbetet med 
kommunerna bjöds deras medi-
cinskt ansvariga personal för 

Lennart Åström 
Patientnämndens 
ordförande 2018 

vård, omsorg och rehabilitering 
(MAS/MAR) till ett möte i Luleå. 
Arrangemanget föll väl ut och 
nämnden bör fortsätta att söka 
lämpliga samarbetsformer med 
länets kommuner. 

Avslutningsvis kan nämnden 
se tillbaka på ett händelse-
rikt år med bl.a. en nya lag om 
klagomålshantering och IVO:s 
nya inriktning. Vi har ännu inte 
sett några konsekvenser av 
dessa förändringar men känner 
genom interna förändringar och 
vårt nya sätt att arbeta oss väl 
förberedda att möta patienter-
nas förväntan på professionellt 
bemötande och hjälp. 

Margareta Dahlén 
Patientnämndens 
ordförande 2019 
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Sammanfattning 

Under 2018 tog patientnämnden emot 767 ären-
den. Divisionerna närsjukvård och länssjukvård 
står för det stora fertalet ärenden, tillsammans 
86 procent. De festa ärenden under året har rört 
huvudkategorin vård och behandling, följt av 
kommunikation samt organisation och tillgänglig-
het. Ärendehanteringen har under hela året kunnat 
upprätthållas enligt fastställda rutiner och natio-
nella riktlinjer. 

Landets patientnämnder arbetar för gemensamma 
riktlinjer för registrering av ärenden. Patientnämnden 
har med anledning av detta påbörjat arbete med 
att kvalitetssäkra handläggningen i enlighet med de 
nationella riktlinjerna. På grund av förändringarna 
beträffande registreringarna har beslut tagits om att 
inga jämförelser med 2017 års ärenden ska göras. 
I stödpersonsverksamheten har antalet uppdrag 
succesivt ökat från 47 uppdrag 2013 till dagens 
nivå på 65 uppdrag. 

Foto: Anders Alm 
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Patientnämnden i Norrbotten 

Patientnämnden har under 2018 genomfört fem stycken sammanträden. Nämndens sammansättning har 
under större delen av mandatperioden varit enligt nedan, en ledamot och två ersättare har valts genom 
fyllnadsval under mandatperiodens första år. 

Ledamöter Ersättare 

Lennart Åström (S), ordförande Tomas Junkka (S) 

Elisabeth Eriksson (S), vice ordförande Maria Bergqvist (S) 

Gunnel Sandlund (V) Kristina Nilsson (V) 

Johan Johansson (MP) Ayse Duvar (MP) 

Margareta Dahlén (SjvP) Anita Weinz (SjvP) 

Anita Sköld (M) Anne Stenlund (L) 

Kurt-Åke Andersson (C) Ann-Christine Rutqvist (C) 
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Systemet för klagomålshantering 

Det nya uppdraget 

Patientnämndernas uppdrag definieras i lag 
(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och 
sjukvården. Nämnden ska organiseras på ett sådant 
sätt att den kan verka som en självständig funk-
tion, åtskild från vårdgivarna. Patientnämndernas 
uppgift är att på lämpligt sätt föra fram klagomål 
och synpunkter till vårdgivarna. Nämnden ska 
vidare främja kontakterna mellan patienter och 
vårdpersonal på det sätt som förhållandena kräver, 
i uppdraget ingår även att arbeta förebyggande och 
till vårdgivarna rapportera avvikelser av betydelse 
för patientsäkerheten. Allmänheten samt hälso-
och sjukvårdspersonalen ska även informeras om 
nämndens verksamhet. 

Patientsynpunkter och klagomål hanteras på fera 
olika nivåer i samhället och patientnämnden är en 
av fera instanser. Vårdgivarna har ett eget stort 
ansvar för sin relation till patienterna och de tar 
själva hand om många synpunkter och klagomål. 
Denna ordning har klargjorts i den nya lagstift-
ningen som trädde i kraft den 1 januari 2018. 

Patienter kan även under vissa omständigheter 
vända sig till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) med sina klagomål. IVO utreder anmäl-
ningar om allvarligare händelser inom vården där 
en patient i samband med hälso- och sjukvård 
fått permanenta besvär, ett väsentligt ökat vård-
behov eller där patienten avlidit. IVO utreder även 
klagomål från patienter som tvångsvårdas eller 
händelser som allvarligt påverkat eller hotat patien-
tens självbestämmande. 

Patientnämndens bidrag till kvalitetsutveckling 
och förbättrad patientsäkerhet ska ske genom 
analyser av inkomna klagomål och synpunkter på 
aggregerad nivå. Fördjupade analyser ska göras 
utifrån speciella problemområden och analyserna 
ska föras vidare i den politiska organisationen. 
Nämnden kan även föreslå åtgärder i syfte att 
komma till rätta med problem och identiferade 
riskområden. 

Patientnämnderna är ålagda att senast den sista 
februari varje år lämna in en redogörelse till IVO 
tillsammans med eventuella analysrapporter och 
årsrapport. 
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Kontaktvägar 

Det fnns idag olika vägar att kontakta patientnämn-
den för rådgivning eller för att anmäla ett ärende; 
per telefon, per brev, via besök, via e-post eller 
genom den digitala tjänsten 1177. Oavsett kontakt-
väg handläggs alla ärenden enligt fastställda rutiner. 
Under 2018 inkom den största andelen anmäl-
ningar som renderade i patientnämndsärenden, 
43 procent, via brev. Anmälningar via telefon och 
1177 utgör de näst vanliga anmälningssätten, 23 
respektive 21 procent. 

närstående som får rådgivning och stöd gällande 
vårdkontakter, försäkringar eller patienträttigheter. 
Under 2017 infördes möjligheten att göra anmä-
lan till patientnämnden genom den digitala tjänsten 
1177. Jämförelse av medelålder för de personer 
som anmälningarna gäller, visar att medelåldern 
hos användare/anmälare av 1177 är betydligt lägre 
än i de övriga grupperna av anmälningsätt. 

Diagram: Medelålder för respektive kontaktväg 

Diagram: Fördelning av kontaktvägar till patientnämnden 
(procent) 

Brev Telefon 1177 E-post Besök 
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Ungefär 73 procent av anmälningarna via 1177 
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Utöver de kontakter som leder till ärenden har 
patientnämndens utredare många serviceärenden, 
som inte diarieförs i ärendehanteringssystemet. 
Det kan till exempel handla om patienter eller 

gäller personer mellan 20 och 59 år. Patientnämnden 
har under 2018 verkat för att minska användningen 
av e-post som kontaktväg detta eftersom e-post 
inte är tillräckligt säkert för hantering av känsliga 
uppgifter. 
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Kunskap och förnyelse 

Under 2018 har patientnämndens utvecklings-
och förbättringsarbetet varit inriktade på följande 
områden. 

Kvalitetsarbete utifrån den natio-
nella handboken och förbättrade 
handläggningsrutiner 
Kvalitetutveckling av handläggningen har 
pågått fortlöpande under året. Nämnden beslu-
tade under 2017 om en prioriteringsordning 
gällande handläggningen av inkomna anmäl-
ningar, prioriteringsordningen reviderades 2018. 
Ärendehanteringen har under hela året kunnat 
upprätthållas enligt fastställda rutiner och natio-
nella riktlinjer. 

Flödesbeskrivning – ärendets process 
Patientnämnden har under första halvåret 2018 
fortsatt med den födeskartläggning som påbör-
jades under föregående år. Arbetet syftar till att 
kartlägga och beskriva handläggningsprocesserna 
för ärenden. Under hösten 2018 har 2,5 tjänster 
av 4 på patientnämnden varit tillsatta, på grund av 

underbemanningen har nämndens utredare varit 
tvungen att prioritera kärnverksamheten vilket bland 
annat har lett till att arbetet med processkartlägg-
ningar fått stå tillbaka. Utvecklingsarbetet kommer 
att fortsätta under 2019 med fokus på att tydlig-
göra processerna och att förbättra uppföljningen 
av exempelvis handläggningstider. Patientnämnden 
saknar idag möjligheter att kunna följa upp delar av 
processerna i nuvarande handläggarstöd. 

Nytt handläggarstöd 
Det pågår ett arbete med att ta fram underlag 
för beslut om nytt digitalt handläggarstöd. Ett 
nytt verksamhetssystem kommer att underlätta 
handläggningen och förbättra uppföljningen av 
verksamheten. 

Information till patienter, personal och 
allmänheten 
Patientnämnden har arbetat med att utveckla 
informationen i patientnämndens och stödper-
sonsverksamhetens broschyrer, på hemsidan samt 
på 1177. 
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Kategorisering 

Ärenden som inkommer till patientnämnden kate-
goriseras enligt ett system som är gemensamt för 
landets alla patientnämnder. Innehållet i klagomå-
let och anmälarens upplevelse värderas och ligger 
till grund för bedömningen av det huvudsakliga 
problemområdet. Under varje huvudkategori fnns 
fera underkategorier. Nedan redovisas de tre vanli-
gast förekommande huvudkategorierna. 

Vård och behandling 
Över hälften (54 procent) av alla ärenden som 
inkom 2018 registrerades under kategorin vård 
och behandling. De vanligaste underkategorierna 
var behandling (32 procent), följt av undersökning/ 
utredning (23 procent). 

Exempel: 
”Man där det brustit i vården av bensår under 
vistelse på sjukhus” 

”Kvinna har synpunkter på resultat av upprepad 
behandling av tand.” 

”Kvinna som fått recept som var avsedda för en 
annan patient. Patienten reagerade på detta och 
hämtade inte ut recepten utan meddelade att det 
blivit en felaktighet.” 

Kommunikation 
Under 2018 registrerades 122 (16 procent) ärenden 
under kategorin Kommunikation som handlar om 
synpunkter på olika kommunikationsfrågor såsom 
brister i information till patient eller närstående, 
bemötande och dialog/delaktighet. Bemötande 
fnns även med som en delaspekt i fertalet vård 
och behandlingsärenden exempelvis avseende 
otillräcklig information. 

Exempel: 
”Man som upplever att läkaren inte lyssnade på 
honom och inte tog till sig av hans önskemål.” 

”Kvinna som har regelbunden kontakt med hälso-
centralen för provtagning träffade olika läkare 
med olika åsikter och planer gällande behandling. 
Kvinnan beskriver det känns som att ”hela tiden 
kastas tillbaka till ruta ett för att den nya läkaren 
inte vill utgå från vad tidigare läkare skrivit”. Hon 
upplever att läkarna inte lyssnar utan att man bara 
utgår från provsvar. Kvinnan uppger att hittills har 
ingen läkare frågat om hon har några symtom kvar, 
om medicinen fungerar eller om hon fått några 
biverkningar.” 

”Närstående informerades inte om att äldre man 
fyttades från Sunderby sjukhus till sitt hemsjukhus” 

Organisation och tillgänglighet 
97 ärenden (13 procent) under 2018 handlade om 
olika synpunkter gällande brister i Organisation 
och tillgänglighet, t ex svårigheter att få kontakt 
med vårdgivare, långa väntetider för kontakt 
eller behandlingsinsatser/utredning och inställda 
åtgärder. 

Exempel: 
”Man som inkommit med synpunkter på att 
stötvågsbehandling av njursten saknas i Norrbotten. 
Mannen har fått vänta länge på behandling, vilket 
orsakat lidande” 

”Man som är kritisk till långa väntetider gällande 
godartade prostataförändringar” 

”Kvinna som har synpunkter på långa väntetider 
för operation av nedfallande ögonlock som skym-
mer pupillen” 
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Kön och ålder 
Den till antalet största ålders-
gruppen, bland dem som 
registrerats med känd ålder, är 
personer mellan 70 och 79 år 
(18,4 procent) och 50-59 år (18 
procent). 

De festa ärenden, 64 procent, 
gäller kvinnor. Jämförelse mellan 
könen gällande huvudkategori-
seringen av klagomål visar att 
män klagade något mer på vård 
och behandling samt kommuni-
kation jämfört med kvinnor. En 
mindre skillnad fanns i de övriga 
kategorierna t ex organisation 
och tillgänglighet där fer ärenden 
gällde kvinnor jämfört med män. 

Analys av underkategorierna 
till den vanligast förekom-
mande huvudkategorin vård 
och behandling, visar att det 
fnns vissa skillnader i vad män 
respektive kvinnor har klagomål 
på inom kategorin. Män klagar i 
högre utsträckning på behand-
ling och diagnos. Kvinnor i högre 
utsträckning på undersökning/ 
utredning och läkemedel.  

Tabell: Antal ärenden per åldersgrupp 
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Diagram: Andel av kvinnors respektive mäns klagomål per kategori (procent) 
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Tabell: Andel av kvinnors respektive mäns klagomål i kategorin vård och 
behandling (procent) 
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Några nedslag i 2018 

Patientnämnden har valt att belysa några 
utvalda verksamhetsområden och ärenden från 
verksamhetsåret. 

Kommunärenden 
En kommun som ingår i ett landsting får överlåta 
skyldigheten enligt Lag (2017:372) till landstinget, 
om kommunen och landstinget kommer överens 
om det. Patientnämnden har under året haft avtals-
relationer med samtliga av länets 14 kommuner. 
Under 2018 registrerades 17 ärenden gällande 
hälso- och sjukvård samt omvårdnad i samband 
med hälso- och sjukvård inom kommunen. 
Nationellt ses samma låga ärendeantal för patient-
nämndsklagomål från den kommunala vården. 

Exempel: 
”Äldre kvinna med insatser från hemsjukvården 
har vid fera tillfällen under de två senaste åren fått 
fel dosering på sin medicin och att prover inte har 
tagits enligt ordination. I svaret från verksamheten 
framgår att man identiferat brister i dokumenta-
tion för provtagning och inkomna ordinationer. 
Verksamheten kommer att se över rutiner kring 
detta samt arbeta för förbättrad samverkan med 
hälsocentralen.” 

Cancersjukvården 
Under 2018 registrerades 42 cancerärenden. 
Samtliga cancerärenden rapporteras i avidentife-
rad form till Regionalt cancercentrum Norr (RCC) 
enligt en överenskommelse mellan patientnämn-
derna och RCC. 

Exempel: 
”Kvinna som under en tremånadersperiod sökte 
vård för kräkningar och diarréer. Buken rönt-
gades och i efterhand fck kvinnan besked att 
något avvikande sågs som man inte gick vidare 
med. Diagnosen fck kvinnan mer än 12 månader 
efter att hon började söka vård för sina symtom. 
Händelseanalys har genomförts för att under-
söka om inblandade vårdenheter borde ha agerat 
annorlunda. Ärendet har lyfts i läkargruppen på den 
berörda hälsocentralen vid ett fertal tillfällen.” 
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Psykiatri 
Under 2018 registrerades 70 psykiatriärenden. De 
vanligast förekommande huvudkategorierna för 
ärendena till psykatrin var Vård och behandling 
(37 procent), Organisation och tillgänglighet (26 
procent) och Kommunikation (20 procent). 

Exempel: 
”Kvinna har synpunkter på lång väntetid (över 
2 år) och oklara besked gällande diagnosutred-
ning i psykiatrin. Den fördröjda utredningen har 
för kvinnan inneburit försämrat mående och att 
Försäkringskassans beslut kring sjukersättning 
fördröjts. Kvinnan har uppfattat att hon har åldern 
mot sig och ifrågasätter psykiatrins prioriteringar 
avseende ålder.  I verksamhetens svar förkla-
ras att fer psykologer är i verksamheten idag, 
vilket på sikt förväntas leda till att köerna kortas 
ned. Verksamheten arbetar utifrån medicinsk 
prioriteringsordning.” 

Akut omhändertagande 
På Norrbottens alla fem sjukhus fnns akutmottag-
ningar. 2018 registererades 42 ärenden gällande 
akutsjukvård. Den stora andelen ärenden gällde 
synpunker på Vård och behandling exempelvis 
brister i undersökning. 

Exempel: 
”Man som varit med om en trafkolycka framför 
klagomål kring den bedömning och undersökning 
som utfördes på akutmottagning. Endast mannens 
framfot röntgades, han fck stödgips och skickades 
hem. Efter några dagar söker mannen vård igen 
pga smärtor och problem att belasta båda benen. 
Vid röntgen upptäcks frakturer på båda benen som 
kräver behandling. I sin anmälan önskar mannen få 
svar på vad det fnns för rutiner kring bedömning av 
patienter som varit med om trauma. Verksamheten 
svarar att man vid genomgång av journaler kommit 
fram till att man behöver gå vidare med en händelse-
analys. Det innebär att ansvarig läkare och personal 
kommer att gå igenom besöket på mottagningen 
och även undersöka och bedöma om man behö-
ver göra t ex förändringar i rutiner.” 

Journaler på nätet 
Från juni 2016 har det varit möjligt för invånare över 
16 år i Region Norrbotten att läsa sin journal på 
nätet genom att logga in på 1177.se. Under 2018 
inkom 43 ärenden som registrerades under huvud-
kategorin Patientjournaler och sekretess. Den stora 
andelen av dessa ärenden (74 procent) handlar om 
journal och loggar. 

Exempel: 
”Kvinna som trots ångest och dåligt allmäntillstånd 
inte fick stödjande samtal trots att persona-
len visste att hon läst i sin journal på nätet att det 
fanns misstanke om långt gången cancersjukdom. 
Verksamheten har i sitt svar beklagat att ingen 
pratade med patienten om det tråkiga besked som 
hon kunde läsa om i journalen.” 
”Kvinna framför att hon fått ett professionellt bemö-
tande, men har synpunkter på dokumentationen vid 
besöket. Kvinnan har läst sin journal och upplever 
att det fnns formuleringar som är felaktiga och som 
hon önskar få raderade. Verksamheten svarar kvin-
nan att de journalanteckningar som kvinnan haft 
synpunkter på har justerats.” 
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Stödpersonsverksamheten 

Patientnämnden har enligt lag (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård och lag (1991:1129) om 
rättspsykiatrisk vård en skyldighet att förordna 
stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas. Detta 
gäller även de som vårdas i öppen psykiatrisk 
tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård samt 
patienter som tvångsisoleras enligt smittskydds-
lagen (2014:168). 

Stödpersonerna ska besöka patienten och är 
en medmänniska som ger visst stöd i sociala 
och personliga frågor. Stödpersonen har tyst-
nadsplikt. Rätten till stödperson gäller under hela 
tvångsvårdsperioden och fyra veckor därefter om 
stödperson och patient så önskar. I uppdraget ingår 
att besöka patienten en gång per vecka när så är 
möjligt. Uppdragstiderna varierar från några veckor 
till många år. Medelvårdtiden inom rättspsykiatrin 
i länet är 4,2 år. 

Förordnande av stödperson är tydligt reglerad i 
lag med angivande av vissa skyldigheter för den 
chefsöverläkare som ansvarar för patienternas 
vård. Information om rätten till stödperson fnns 
på patientnämndens hemsida, 1177 samt som 
broschyr. 

Stödpersonerna 
Omsättningen av stödpersoner i länet är relativt liten 
men behov av att rekrytera främst yngre stödper-
soner föreligger. Under året har 8 nya stödpersoner 
rekryterats. Två personer har slutat på grund av 
åldersskäl. Stödpersonsregistret har uppdaterats 
och personer som fyttat från länet eller inte varit 
aktiva sedan fera år tillbaka står inte längre kvar 
som aktiva. I nuläget fnns 54 stödpersoner som 
har eller är villiga att ta ett uppdrag. 

Alla patienter som önskat har fått en stödper-
son utsedd. Vid årsskiftet pågick 65 uppdrag en 
ökning med tre uppdrag jämfört med föregående år. 

Antalet uppdrag har succesivt ökat från 47 uppdrag 
2013 till dagens nivå. Merparten av patienterna 
som fått en stödperson utsedd vårdas enligt lag 
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. 

Två utbildningshelger har genomförts under året 
och några av de teman som tagits upp är åter-
hämtning, patienters erfarenheter, suicidprevention 
och rättspsykiatri. Forskare, personal från psyki-
atrin, Hjärnkoll och andra patientföreträdare har 
medverkat vid utbildningarna. Det har även funnits 
tid för ett gemensamt erfarenhetsutbyte och social 
samvaro. Utbildningarna fyller en viktig funktion 
för stödpersonerna som har ett viktigt och många 
gånger svårt uppdrag. Skriftlig utvärdering har visat 
på mycket nöjda deltagare. 

Stödpersonerna kan behöva stöd i sitt uppdrag. 
Individuell handledning har getts vid behov och när 
den efterfrågats. 

Effektivisering av 
stödpersonsverksamheten 
Ett föråldrat datasystem har gjort det svårt att effek-
tivisera stödpersonsverksamheten och försvårat 
den dagliga handläggningen. Nya handläggningsru-
tiner vid rekrytering och förordnande/entledigande 
av stödperson har tagits fram. Ett utökat samar-
bete har inletts med berörda verksamheter för att 
underlätta och förbättra kommunikationen kring 
patienternas behov. Nämndens utredare har infor-
merat om rätten till stödperson vid arbetsplatsträffar 
samt vid kvällsmöte med Riksförbundet frivilliga 
samhällsarbetare (RFS). En förtroendevald samt en 
utredare har även deltagit i möte med Pite Älvdals 
god mans- och förvaltarförening. 

Blanketter har setts över och de blanket-
ter som vården använder vid rapporteringen till 
patientnämnden fnns numera i skrivbar form på 
patientnämndens hemsida. 
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Året som gått i diagram 

Diagram: Antal ärenden i respektive verksamhetsområde med tre eller fer ärenden inom division Länssjukvård 
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Under 2018 tog patientnämnden emot 767 ären-
den. De två stora divisionerna närsjukvård och 
länssjukvård står för störst andel ärenden (tillsam-
mans 86 procent). Länssjukvårdens verksamhet 
bedrivs vid fem sjukhus i Norrbotten, Sunderby-, 
Piteå-, Kalix-, Gällivare och Kiruna sjukhus. Alla 

Diagram: Antal ärenden per division/verksamhetsområde 
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verksamhetsområden är dock inte representerade 
vid samtliga sjukhus. Närsjukvården är indelad i fem 
geografska närsjukvårdsområden. Verksamheten 
bedrivs huvudsakligen vid länets fem sjukhus och 
25 hälsocentraler. 

80 
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Diagram: Antal ärenden i respektive verksamhetsområde med fer än tre ärenden inom division Närsjukvård 
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Diagram: Ärenden per kategori (procent) 

Ekonomi Omvårdnad 

Vård och behandling 

Kommunikation 

Organisation och tillhörighet 

Patientjournal och sekretess 

Administrativ hantering 

Vårdansvar 

54% 
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4% 
3% 

2% 
2% 
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Året som gått 

Mål och måluppfyllelser 
Målet har uppnåtts 

Patientnämnden har vid framtagandet av sina mål 
Målet har delvis uppnåttsför 2018 utgått från regionfullmäktiges strategiska 

plan som anger perspektiv, strategiskt mål och 
framgångsfaktor. Bedömningen av om nämndens Målet har inte uppnåtts 
mål uppnåtts görs med färgmarkeringar. 
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Perspektiv Medborgare 

Strategiskt mål: Nöjda medborgare 

Brev med information om patientnämndens stöd-
personsverksamhet har under året skickats ut till 
regionens samtliga enheter och verksamhetsche-
fer. Personliga besök har genomförts i Öjebyn och 
i Sunderbyn. Utöver detta har fortlöpande kontak-
ter upprätthållits med samtliga verksamhetschefer 
vid löpande frågor samt med berörd vårdpersonal. 
Stödpersonsbroschyren har skickats ut till psyki-
atrins alla verksamheter för spridning inom 
organisationen och till patienter. 

Nämnden har utvecklat sin information på regi-
onens hemsida och säkerställt publiceringen av 
nämndens sammanträdesprotokoll, årsrapport och 

Strategiskt mål: En god och jämlik hälsa 

Framgångsfaktor Nämndens mål Måluppfyllelse 

Att patientnämndens stödpersonsverksamhet och tvångsvårdade patienters rätt till stödperson är 
känd av berörda patienter samt av den personal inom hälso- och sjukvården som möter tvångsvår-
dade patienter. 

Förtroende för och kunskap om 
verksamheten Att göra nämndens stödpersonsbroschyr känd bland patienter och personal. 

Att nämnden ska utveckla och bredda informationen till vårdgivare, kommuner och civilsamhället. 

verksamhetsplan för att tillse en god information 
till allmänheten om nämndens uppdrag och verk-
samhet. Även nämndens broschyr som delas ut 
på vårdverksamheter och i möten med medborg-
are har uppdaterats. 

Nämndens ledamöter har under året fortsatt att 
besöka länets kommuner för dialog och informa-
tionsspridning om nämndes uppdrag. Det har även 
genomförts ett möte i Regionhuset i Luleå med 
kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor 
(MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering 
(MAR) för erfarenhetsutbyte där information lämna-
des om nämndens verksamhet. 

Framgångsfaktor Nämndens mål Måluppfyllelse 

En hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande 
verksamhet 

Att stödperson utses snarast och senast inom fem arbetsdagar efter att anmälan om stödperson 
inkommit till patientnämndens kansli. 

Samtliga inkomna anmälningar om stödperson genom att det utöver en utpekad ansvarig även 
har hanterats och beslutats om inom den målsatta ska fnnas en utpekad ersättare för hanteringen av 
tiden, fem arbetsdagar. Arbete pågår med att säker- administrationen kring stödpersonsuppdrag. 
ställa att handläggningstiden kan fortsätta att hållas 
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Perspektiv Verksamhet 

Strategiskt mål: En effektiv verksamhet med god kvalitet 

Framgångsfaktor Nämndens mål Måluppfyllelse 

Att främja ökat deltagarantal vid stödpersonsutbildningar. 

En kunskapsstyrd och säker verksamhet Att avvikelser avseende stödpersonsverksamheten rapporteras till nämnden. 

Att arbeta för att öka nämndens kunskap om sitt ansvarsområde. 

Regionfullmäktige beslutade den 19-20 juni 2018 § 
52, efter förslag från patientnämnden, att ersättning 
ska utgå för förlorad arbetsinkomst för stödperso-
ner vid deltagande i utbildningsinsatser anordnade 
av nämnden. Detta möjliggjorde under hösten 
deltagande för ett par stödpersoner som annars 
inte hade kunnat delta. 

Nämnden har på sina sammanträden fått löpande 
information om stödpersonsverksamheten avse-
ende bland annat rekrytering, förordnande och 
entledigande av stödpersoner samt antal pågående 
uppdrag. Inga avvikelser har uppstått under året. 
Det har under året genomförts två utbildningshelger 
för stödpersoner där ledamöter från nämnden har 
deltagit för att utbyta information och erfarenheter 

mellan förtroendevalda och stödpersoner kring 
verksamheten. Mötena upplevs som positiva och 
givande och kommer fortsatt att genomföras i 
samband med utbildningshelgerna. 

Patientnämndens ordförande har deltagit i den 
nationella patientsäkerhetskonferensen vilket 
därefter återrapporterades till nämndens övriga 
ledamöter vid ett sammanträde. 

Nämnden beslutade i slutet av året om en tvåda-
gars utbildningsinsats för den nyvalda nämnden i 
februari 2019 för att samtliga ledamöter och ersät-
tare ska få kunskaper både om sitt uppdrag som 
nämndsledamot och nämndens ansvarsområden. 

Strategiskt mål: Helhetsperspektiv med personen i centrum 

Framgångsfaktor Nämndens mål Måluppfyllelse 

Samverkan internt och externt Att samverka med patientnämnderna i norra regionen genom kontinuerliga och 
gemensamma träffar. 

Personcentrerad hälso- och sjukvård och 
individorienterad 
service 

Att patientens önskemål, så långt det är möjligt, tillvaratas vid val av stödperson 

Att tillgången på stödpersoner och deras kompetens är sådan att patienternas 
önskemål kan tillgodoses av utsedda stödpersoner. 

Patientnämnden har en upparbetad samverkan 
med övriga tre patientnämnder i norra regionen. 
Den 15-16 maj 2018 arrangerade patientnämnden 
en regionkonferens i Luleå där patientnämnderna 
från Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/ 
Härjedalen deltog. Nämnden arrangerade även 
en videokonferens för de fyra presidierna i norra 
regionen den 26 november där den gångna 
mandatperioden diskuterades och utvärderades. 
Till presidieträffen var även det nyvalda presidiet 

inbjudet för en kunskapsöverföring. 
Utbildning för utsedda stödpersoner har genom-

förts två gånger under året, en helg på våren samt 
en på hösten. Samtliga stödpersoner har även 
erbjudits handledning och kontinuerligt stöd av 
nämndens utredare vid förfrågan för att de ska 
känna sig trygga vid fullgörandet av sitt uppdrag. 
Samtliga patienters önskemål kring val av stödper-
son har kunnat tillmötesgå under året tack vare en 
relativt god tillgång på stödpersoner. 
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Perspektiv Kunskap och förnyelse 

Strategiskt mål: Förnyelse för framtiden 

Framgångsfaktor Nämndens mål Måluppfyllelse 

Styrning av förnyelseinitiativ Att brister och risker som uppmärksammas av patientnämnden ska analyseras mer ingående och en 
bättre återföring till fullmäktige ska utvecklas. 

Patientnämnden har fortlöpande på sina samman-
träden fått information om inkomna ärenden där ett 
ökat fokus har lagts på vilka åtgärder som verk-
samheterna har vidtagit med anledning av inkomna 
patientärenden. Nämnden har även nogsamt följt 
hur ärendebalansen har sett ut för att i ett tidigt 
skede kunna hantera eventuella avvikelser samt 
att handläggning av inkomna ärenden har påbör-
jats skyndsamt och att begäran om yttrande till 
verksamhet och återkoppling till patient har skett 

inom sju arbetsdagar. Nämnden kan konstatera 
att de resursförstärkningar som tillförts nämndens 
tjänstemannastöd samt det utvecklingsarbete som 
pågått under året har gett gott resultat. Vid årets 
slut var samtliga under år 2018 inkomna ären-
den hanterade. Dock har samtliga utredartjänster 
inte varit besatta under året på grund av sjukdom, 
föräldraledighet och rekrytering varför ett mer struk-
turerat utvecklingsarbete har fått stå tillbaka för 
ärendehandläggningen. 
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Ekonomi 

Kostnadsställe 01206 patientnämnden 

Beräknade kostnader för 
förtroendevalda 

Fördelning av 
budget 2018 Utfall 2018 

Arvoden 237 936 264 357 

Sammanträde, konferens, 
utbildning 148 710 122 852 

Bilersättning, resor 84 269 73 013 

Informationsmaterial 22 802 14 102 

Övriga kostnader 1 983 2 920 

Summa 495 700 477 244 

Patientnämndens tilldelade ram för sin egen verk-
samhet ska täcka samtliga kostnader hänförliga till 
nämndens sammanträden, planerings- och utbild-
ningsdagar, konferenser samt informationsmaterial 
om nämnden och dess uppdrag. Nämnden har 
fortlöpande följt upp sin ekonomi på sina samman-
träden för att kunna säkerställa att verksamheten 
har bedrivits inom given ram. Utfallet för år 2018 
visar på en budget i balans. 

Kostnadsställe 01217 
stödpersonsverksamheten 

Beräknade kostnader för 
stödpersoner 

Fördelning av 
budget 2018 Utfall 2018 

Arvoden 1 949 440 

Sammanträde, konferens, 
utbildning 138 370 

Bilersättning, resor 436 397 

Informationsmaterial 

Övriga kostnader 4 440 

Summa 2 019 100 2 528 647 

Stödpersonsverksamheten har en egen tilldelad 
ram som ska täcka kostnaderna för stödpersoner-
nas arvoden, ersättningar, utbildningar samt både 
externt och internt informationsmaterial om stöd-
personsverksamheten. Nämnden har fortlöpande 
följt upp kostnadsutvecklingen för stödper-
sonsverksamheten på sina sammanträden. Det 
kan konstateras att kostnaderna har ökat i jämfö-
relse med föregående år bland annat på grund av 
ett ökat antal uppdrag. Resekostnaderna har ökat 
då patienter för längre eller kortare tid fyttats inom 
länet och det har av vården och patienten uppfat-
tats som angeläget att behålla samma stödperson. 
Inför år 2019 har nämnden äskat om en utökad ram 
för stödpersonsverksamheten för att ha möjlighet 
att uppnå en budget i balans. 



21 PATIENTNÄMNDEN ÅRSBERÄTTELSE 2018

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Övriga händelser under året 

Ny handbok 
För att få ett mer enhetligt arbetssätt och ären-
dekategorisering har patientnämndernas kanslier 
sedan 1996 en gemensam instruktion för rubrik-
sättning av inkomna klagomål. Den har omarbetats 
2007 och 2010. En gemensam handbok har funnits 
sedan 2014 och fnns nu i en omarbetad version 
som gäller från 1 januari 2019. 

Förberedelsearbete nytt system 
Patientnämndens utredare arbetar i ett av regionen 
egenutvecklat ärendehanteringssystem. Systemet 
är tidskrävande och svårarbetat varför det under 
året har pågått ett förberedande arbete för infö-
rande av ett nytt administrativt system. Detta är av 
vikt för nämndens möjligheter att få en god statistik 
över både patientärenden och stödpersonsupp-
dragen samt även för att nämndens utredare ska 
få tillgång till ett modernt och lättarbetat system. 
Planen är att ett nytt system ska kunna sättas i drift 
under år 2019. 

Informationsinsatser 

Patientsäkerhet 
Kansliet har medverkat vid patientsäkerhetsutbild-
ningar för chefer inom regionen och personal vid 
Läns- och närsjukvården. Nämnden är även repre-
senterad i patientsäkerhetsrådet och etiska rådet. 

Kommunbesök 
Patientnämnden fortsatte under året med kommun-
besök som ett led i arbetet med att informera om 
nämndens uppdrag. Nämndens besök är att se 
som en del i ett gemensamt uppdrag att verka för 
god vård och omsorg. Kommunerna har gene-
rellt sett mycket få ärenden hos patientnämnden. 
För verksamhetsåret planerades sex kommun-
besök Arjeplog, Överkalix, Övertorneå, Luleå, 
Haparanda och Älvsbyn. Alla utom Haparanda 
och Älvsbyn genomfördes, dessa två kommuner 
har framfört önskemål om att fytta besöken till en 
senare tidpunkt. Vid besöken har nämnden träffat 
kommunens socialnämnd, socialchef och medi-
cinskt ansvarig sjuksköterska. Besöken har varit 
uppskattade och förhoppningsvis också bidragit 
till ett ökat förtroende för patientnämnden. Luleå 
kommunstyrelse har vid ett av sina sammanträden 
informerats om patientnämndens verksamhet. 

Samarbete med kommunerna, träff med 
MAS/MAR 
Under hösten inbjöds MAS och MAR från samar-
betskommunerna till Regionhuset för ett gemensamt 
erfarenhetsutbyte, representanter från sju av länets 
kommuner deltog i mötet. Patientnämnden informe-
rade om sin verksamhet och en beskrivning gavs 
av de mest förekommande kommunala ärendena. 
En medicinskt ansvarig sjuksköterska berättade 
om deras verksamhet och om MAS-uppdraget. 
Mötet var ett försök att fnna nya samarbetsfor-
mer och önskemål fnns om ett fortsatt samarbete 
med årliga träffar. 
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Nätverk 

Regionala konferensen 
Patientnämnden i Norrbotten arrangerade årets 
regionala patientnämndskonferens för politiker 
och tjänstepersoner med deltagare från Jämtland/ 
Härjedalen, Västernorrland och Västerbotten. 
Professor Yngve Gustafsson föreläste om åldrande 
och om hur vårdbehoven ser ut i Norrbotten. 
Kostnaderna för bristfällig läkemedelsbehand-
ling av äldre samt om hur bättre kvalité i vården av 
gamla människor kan ge lägre kostnader togs upp i 
föreläsningen. Norrbottens regionjurist föreläste om 
barnrättsliga aspekter inom hälso- och sjukvården. 
En del av konferensen ägnades åt gemensamma 
gruppdiskussioner med för nämnderna angelägna 
frågor. 

Presidiekonferensen 
Patientnämnden arrangerade den årliga presi-
dieträffen i november för presidierna för 
patientnämnderna i Jämtland/Härjedalen, 
Västernorrland och Västerbotten. Temat för träffen 
var den gångna mandatperioden och presidierna 
sammanfattade sitt arbete och delgav varandra 
sina erfarenheter. Till träffen var även de nyvalda 
presidierna inbjuda för att möjliggöra en kunskaps-
överföring till den tillträdande nämnden. 

IVO 
Samarbete fnns med IVO och representanter för 
myndigheten har medverkat vid tjänstepersonskon-
ferenser för norra regionen vid två tillfällen under 
året. En av de frågor som diskuterats har handlat 
om nämndernas och IVO:s information till vården 
rörande den förändrade klagomålshanteringen. 
Statistik har skickats ut på begäran både centralt 
och inför IVO:s tillsyn av primärvården inom Region 
Norrbotten. Nämndens ordförande samt utredare 
har även deltagit vid IVO-dagen. 
Nytt för rapportering till IVO 2018 är att en analys 
av patientupplevelser som tar avstamp från patient-
lagens bestämmelser ska bifogas. Analysen ska 
baseras på inkomna ärenden 2018 som avser: 

• Dialog och delaktighet med patient och 
närstående 

• Information till patient och närstående 

I Norrbotten rapporteras 32 ärenden in under 
kategorin Dialog och delaktighet med patient och 
närstående, samt 26 ärenden under kategorin 
Information till patient och närstående. De är för få 
ärenden för att kunna göra vidare analys eller dra 
slutsatser gällande skillnader mellan verksamhets-
områden, kön och ålder. 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-16 
Dnr 19SN22 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt 2019 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt under mars månad 
2019: 
2019-03-08 Omedelbart omhändertagande LVU 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 
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Återrapportering av 
ärendebevakningslistan april 2019 



 

    

  
         

  
      
            
             
          

         
      
         
          

     
                

         
        
           

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-03 
Dnr 19SN24 

Återrapportering av ärendebevakningslistan april 2019 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för april som sedan läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – redovisas när omorganisationen är klar 
- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL - redovisas SN 2019 
- Utreda införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 
sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas SN 24/4 2019 
- Habiliteringsersättningens nivå - bevaka eventuellt statsbidrag 
- Uppdatera dokumentet med aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2019 
- Utreda förutsättningarna för en sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för 
socialnämnden - redovisas SN 6/9 2019 
- Utreda möjligheten att på ett enkelt sätt göra en uppföljning av den personal som fått 
influensavaccin för att se om man varit friskare efter vaccinering 
- Utreda förutsättningar för att införa modellen "Bostad först" 
- Utreda förutsättningar för att ha djur på särskilt boende för äldre 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



  

 

    
       

  
  

  

         
   

  
 

 
 

        
  
   

   

  
  

 

    
    

   

   
    

 

    
    

   
  

  
 

    
   
  

   
 

 

   
 

       
       

       
   

 

           

Ärendebevakningslistan april 2019 

Beslutsdatu 
m 

Paragraf Ärende Verkställighetsåtgärd Klart senast Ansvarig 

2017-10-25 Sn Slutföra Framtidens stöd och omsorg 
Sammanhållen LSS-enhet 0 – 64 år Redovisas till 

socialnämnden när 
omorganisationen är 
klar 

Avdelningschef SO 

2018-03-07 Au § 175 Återrapportering av 
ärendebevakningslistan 

Utreda förutsättningarna för att starta 
ett korttids enligt SoL 

Till socialnämnden 
2019 

VO-chef/ 
avdelningschef SO 

2018-10-03 Au § 623 Uppdrag kombitjänster Utreda införande av kombitjänster inom Till socialnämnden Avdelningschef SO 
18SN363 uppdraget boendehandledare, 

handledare daglig sysselsättning, 
personlig assistans samt kortidsvistelse 

24 april 2019 

2018-12-05 Au § 783 Habiliteringsersättningens 
ersättningsnivå 

Habiliteringsersättningens 
ersättningsnivå – bevaka eventuellt 
statsbidrag 

VO-chef Stöd till 
försörjning 

2019-02-27 Sn § 43 Socialförvaltningens 
aktiviteter för att stärka 
budgetprognosen 2019 

Uppdatera dokumentet med aktiviteter 
för att stärka budgetprognosen 2019 

2019-02-27 Sn § 38 Sammanhållen Utreda förutsättningarna för en Till socialnämnden 6 Avdelningschef 
verksamhetsplan och 
årsredovisning för 
socialnämnden 

sammanhållen verksamhetsplan och 
årsredovisning för socialnämnden 

september 2019 ADM 

2019-02-27 Sn § 45 Uppföljning 
influensavaccinering 2018 

Utreda möjligheten att på ett enkelt sätt 
göra en uppföljning av den personal som 
fått influensavaccin för att se om man 
varit friskare efter vaccinering 

Avdelningschef ÄO 

2019-02-27 Sn § 61 Av ledamöterna väckta frågor Utreda förutsättningar för att införa 



  
             

   

modellen "Bostad först" 
2019-03-27 Sn § 87 Av ledamöterna väckta frågor Utreda förutsättningar för att ha djur på 

särskilt boende för äldre 
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Ordförande/socialchef informerar 
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Kontaktpolitikerna har ordet 



   

   

Ärende 23 

Av ledamöterna väckta frågor 
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Budgetuppföljning mars 2019 



 

  

  
         

               
 

   
  

  

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-16 
Dnr 19SN58 

Budgetuppföljning mars 2019 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden att godkänna upprättad budgetuppföljning per mars 
2019. 

Ärendebeskrivning
Till och med mars har Socialtjänsten en budgetavvikelse om -15,8 mkr och en prognos om 
-53,9 mkr. 

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning ekonomi mars 2019 
SN-bild mars 2019 

Beslutet skickas till 

Emelie Nilsson 
Ekonomcontroller 
Socialförvaltningen 



    
       

 

     

  

 

    

  

   

   

   

    

  

   

     

   

   

   

   

    

   

    

      

   

   

     

   

   

   

      

         

         

         

         

         

    

   

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

Verksamhet 

Budget jan-

mar 2019 

Utfall jan-mar 

2019 

Budgetavvikelse 

jan-mar 2019 

Utfall jan-mar 

2018 

Budgetavvikelse 

jan-mar 2018 

Budget helår 

2019 

Prognos 

avvikelse helår 

2019 

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 

Politisk verksamhet 

Förvaltningsledning 

Administrativa enhet/Bemanningsenhet 

Förändring semesterlöneskuld 

7 809 

417 

944 

5 980 

469 

6 559 

432 

349 

4 937 

842 

1 250 

-15 

595 

1 043 

-373 

6 686 

472 

966 

4 721 

527 

845 

-62 

-4 

989 

-78 

29 349 

1 665 

3 778 

23 906 

0 

973 

0 

0 

875 

98 

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

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

Betalningsansvar 

Omvårdnadsintäkter 

Övrigt avdelningsgemensamt 

Förändring semesterlöneskuld 

250 

-258 

1 551 

3 613 

0 

-248 

1 469 

5 021 

250 

-9 

82 

-1 408 

60 

-236 

2 368 

4 094 

190 

9 

-907 

-674 

1 000 

-1 030 

6 203 

0 

0 

0 

-100 

-676 

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

Försörjningsstöd 

Övriga verksamheter stöd till försörj. 

4 660 

6 793 

7 796 

6 526 

-3 137 

268 

7 093 

5 550 

-2 496 

1 070 

18 638 

27 235 

-12 550 

450 

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

Hemtjänst 

Bostadsanpassning 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

Personlig assistans 

Övriga verksamheter vuxfunk 

1 655 

863 

836 

12 349 

1 898 

1 526 

752 

1 430 

14 116 

1 487 

129 

110 

-595 

-1 767 

411 

1 529 

802 

1 268 

12 715 

1 639 

51 

56 

-432 

-983 

315 

6 620 

3 450 

3 343 

50 959 

7 595 

0 

0 

-2 400 

-9 900 

700 

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

Institutionsvård, barn och unga 

Förstärkta familjehem 

Familjehem 

Övriga verksamheter barn och familj 

1 297 

1 650 

3 301 

13 078 

3 820 

1 895 

3 073 

14 955 

-2 523 

-245 

227 

-1 877 

6 331 

2 009 

3 766 

13 159 

-5 035 

-359 

-454 

-1 093 

5 188 

6 600 

13 205 

53 008 

-10 300 

-1 000 

0 

-6 550 

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

Hemtjänst 

Psykiatriboenden 

LSS-boenden 

Gärdet 

Boendegrupp 1 

Boendegrupp 2 

Boendegrupp 3 

Boendegrupp 4 

Boendegrupp 5 

Institutionsvård vuxna 

Övriga verksamheter psykosocialt stöd 

150 

6 577 

18 770 

705 

0 

3 825 

3 529 

0 

3 224 

2 323 

5 455 

104 

6 573 

17 782 

397 

0 

3 787 

3 174 

0 

3 260 

3 564 

4 988 

46 

3 

987 

309 

0 

37 

355 

0 

-35 

-1 241 

467 

127 

6 571 

18 721 

350 

3 533 

4 097 

3 237 

2 823 

3 815 

2 956 

4 564 

29 

-428 

-887 

300 

-121 

-300 

-29 

-130 

-672 

-633 

628 

600 

26 817 

76 698 

2 884 

0 

15 632 

14 419 

0 

13 185 

9 293 

22 008 

100 

0 

2 000 

-5 000 

700 



    
       

 

     

   

    

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

    

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

Verksamhet 

Budget jan-

mar 2019 

Utfall jan-mar 

2019 

Budgetavvikelse 

jan-mar 2019 

Utfall jan-mar 

2018 

Budgetavvikelse 

jan-mar 2018 

Budget helår 

2019 

Prognos 

avvikelse helår 

2019 

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

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

Betalningsansvar 

Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 

Färdtjänst 

Övriga versamheter Avdelningsgemensamt 

49 

22 886 

686 

5 361 

0 

24 113 

653 

4 374 

49 

-1 228 

34 

987 

5 753 

11 883 

4 209 

28 329 

112 

-1 420 

234 

1 252 

195 

96 074 

2 750 

22 227 

0 

-4 000 

0 

0 

Framtidens äldreomsorg 

Ordinärt boende 

0 

18 220 

0 

20 859 

0 

-2 639 

7 

12 060 

422 

-22 

0 

74 668 

0 

-2 500 

Hemtjänstproduktion & anhörigvård 

Äldrecentrat 

Bostadsanpassning 

Övriga verksamheter ordinärt boende 

6 075 

6 011 

909 

5 226 

9 369 

5 909 

667 

4 914 

-3 295 

102 

242 

312 

4 375 

4 488 

7 674 

-4 478 

1 270 

39 

260 

-1 591 

24 307 

24 957 

3 640 

21 764 

-2 500 

0 

0 

0 

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

Österbo 

Källbogården 

Öjagården 

Norrgården 

Mogården 

Hortlaxgården 

Roknäsgården 

Berggården 

Rosågränd 

Munkberga 

Villa Utkiken 

Övriga verksamheter särskilt boende 

6 031 

5 437 

4 536 

7 163 

7 424 

7 417 

5 279 

8 021 

2 306 

4 899 

1 943 

4 540 

6 240 

5 461 

4 558 

7 045 

7 398 

7 646 

5 431 

8 344 

2 391 

5 103 

1 927 

4 689 

-209 

-24 

-22 

118 

26 

-229 

-152 

-323 

-85 

-205 

16 

-149 

11 926 

61 464 

5 572 

5 438 

4 359 

6 573 

6 947 

7 084 

4 907 

7 756 

1 880 

2 175 

288 

-356 

-29 

120 

-75 

-202 

22 

99 

-33 

-170 

0 

-330 

25 180 

22 641 

18 910 

29 949 

31 055 

31 006 

22 072 

33 498 

9 660 

20 497 

8 109 

18 879 

0 

0 

0 

0 

0 

-900 

-300 

-900 

-300 

-700 

0 

1 000 

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

Hemsjukvård 

Rehabenheten 

7 597 

4 725 

8 019 

4 574 

-422 

152 

489 

17 571 

-512 

305 

31 731 

19 302 

-700 

0 

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

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

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



 
 
  

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   
   

 
        

 
     

  
      

     
     

 
        

  
     

      
      

    
     

    
 

     
   

     
   

   
     

 

Socialtjänsten 
Datum: 2018-04-03 

Månadsuppföljning ekonomi mars 2019 

Politik, förvaltningsledning och administration 

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

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

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

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

 Bemanningsenheten har en budgetavvikelse på 0,6 mkr Det är i stort sett 
sjuksköterskepoolen och undersköterskepoolen som står för överskottet vilket är resultat 
av en fortsatt hög bokningsgrad. Överskottet har dock minskat något under mars pga en 
långtidssjukskrivning i sjuksköterskepoolen vilket har minskat deras intäkter med ca 
100 tkr på en månad. Bemanningspoolen måste generera överskott månaderna fram till 
sommar för att klara av personalkostnaderna under semesterperioden. Prognosen för 
helåret sätts till noll. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-04-03 

Stöd och omsorg 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -9,8 mkr vilket motsvarar 11 % 

i budgetavvikelse. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -44,5 mkr. 

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

Budgetavvikelse Prognos 

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

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

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

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

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

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

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

Stöd till försörjning 

Händelser 

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

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

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

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

Insatser/Föreslagna åtgärder 

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

 För att möta upp ökningen av både antalet hushåll och kostnaden så har ett arbete kring 
förbättrad samverkan inletts mellan Stöd till försörjning och Arbetsmarknadsenheten. I 
arbetet ingår bland annat översyn av rutiner och samverkansdokument. 

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

Stöd till vuxna med funktionshinder 

Händelser 

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

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

 Hemtjänsten har minskat sina kostnader senaste månaden. Ett stort ärende, som tidigare 
hade hemtjänst, blivit beviljad personlig assistans vilket haft till följd att antal beställda 
hemtjänsttimmar blivit mindre. Två palliativa ärenden som hade hemtjänstinsatser har 
avlidit under mars vilket minskar ytterligare kostnaderna för hemtjänsttimmar. 
Prognosen förbättras från tidigare underskott och sätts till noll. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-04-03 

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

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

Stöd till barn och familj 

Händelser 

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

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

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

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

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

 Årsprognosen för hela området sätts till -17,8 mkr 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Verksamheten arbetar med planering och uppstart av ett LSS boende för barn som ska 
möjliggöra att ta hem de barnen som är placerade i andra kommuner enligt LSS och på så sätt 
ha de nära sina familjer och förhoppningsvis minska placeringskostnaderna. Startdatum har 
dock skjutits fram till våren 2020 på grund av svårigheter att hitta en lämplig fastighet som kan 
användas för verksamheten. 
De hemmaplansalternativ som finns tillhanda idag bedöms ej vara fullt ut tillräckliga. Arbetet 
med intensivstödet riktat till barn-och unga pågår men är för tidigt att utvärdera. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-04-03 

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

Psykosocialt stöd 

Händelser 

 Inom institutionsvård för vuxna är antalet vårddygn fler i mars jämfört förra månaden. 
Det finns i dagsläge två personer placerade enligt LVM. Budgetavvikelse för 
institutionsvård är -1,2 mkr och helårsprognosen sätts till -5 mkr. 

 LSS boendena fortsätter kostnadsminskningen vilket gör att helårsprognosen förbättras 
ytterligare och sätts till 2 mkr. Allt arbete som läggs ner för att minska kostnaderna har 
som syfte att skaffa en buffert för oförutsedda händelser som kan plötsligt öka 
kostnaderna, ge möjlighet att göra aktiviteter under året och samtidigt kunna klara 
budgeten. 

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

 Helårsprognosen för hela området är -4 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

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

Äldreomsorgen 

Äldreomsorgen har t.o.m. mars 2019 en betydligt större budgetavvikelse än samma 

period föregående år. Underskottet om -7,3 mkr beror till största del på 

semesterlöneskulden, fortsatt hög nivå på hemtjänsttimmarna, utökning av nattpatrullen 

och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Helårsprognosen sätts till -10,3 mkr. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-04-03 

Avdelningsgemensamt 

Händelser 

 Avdelningsgemensamt har t.o.m. mars en budgetavvikelse på -0,2 mkr. De flesta konton 
inom området gör plus- eller nollresultat, förutom beställare hemtjänst. Anledningen till 
detta är att det vid ingången av 2019 fanns en budget motsvarande 181,26 årsarbetare 
vid beställare hemtjänst. En årsarbetare motsvarar ca 4 tim/dag i beviljad tid vilket ger 
en budget för beställare hemtjänst av ca 725 tim/dag. I mars är det 794 tim/dag vilket är 
betydligt mer än vad som finns budgeterat, detta leder till ett stort underskott för 
beställare hemtjänst. 

 Under hösten 2019 kommer det nya vård- och omsorgsboendet Ängsgården att öppna 
vilket troligtvis minskar hemtjänsttimmarna. Helårsprognosen för verksamhetsområdet 
sätts till -4,0 mkr. 

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

Insatser/Föreslagna åtgärder 

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

Ordinärt boende 

Händelser 

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

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

 Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom att 
statistiken över antalet hemtjänsttimmar tas ut i efterhand och korrigeras mot 
avdelningsgemensamt, det gör att periodresultatet kan ändras. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Verksamheten har fått i uppdrag att utreda möjligheten att i en snar framtid erbjuda natt tillsyn 
via kamera som första hands alternativ för att minska belastning på nattpatrullen. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-04-03 

Särskilt boende 

Händelser 

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

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

 Villa Utkiken som har korttidsplatser fortsätter att göra ett bra resultat. Detta i 
kombination med att några boenden går med noll- eller plusresultat gör att 
helårsprognosen sätts till -2,1 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

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

Hälso- och sjukvård 

Händelser 

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

 Inom hemsjukvård dag har ett projekt som kallas ”Pillerpatrullen” startats under 2018 
och fortsätter fram till hösten 2019. Det innebär att undersköterskor utför mer 
kvalificerade arbetsuppgifter för att öka patientsäkerheten vilket har fungerat mycket 
bra. Det finns dock inte full budgettäckning för detta vilket gör att hemsjukvård dag får 
ett negativt resultat. 

 Både hemsjukvård dag och rehabteamet påverkas av implementeringen av den nya 
utskrivningslagen i form av ökade personalkostnader. Rehabteamet har behövt bemanna 
upp för att klara av sitt uppdrag.. 

 Helårsprognosen för hälso- och sjukvård sätts till -0,7 mkr. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-04-03 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Beslut har fattats av nämnden om införande av läkemedelsrobot. Det är en säkrare och billigare 
alternativ i hemsjukvården. 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-04-16 
Dnr 19SN84 

Budget och verksamhetsplan 2020-2022 socialnämnden 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta upprättad verksamhetsplan för 2020-2022. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för budgetarbetet 2020-2022. I riktlinjerna 
framgår vilka prioriteringar och uppdrag som gäller för budget och VEP-arbetet. 
Socialnämnden beskriver i sin verksamhetsplan (VEP) för 2020-2022 nuläge, uppdrag och 
prioriteringar. Mål och tillhörande nyckeltal beskrivs i VEP, samt förslag till förändringar av 
dessa. 

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2020-2022 Socialnämnden 
Bilaga 1 – Budgetförutsättningar socialtjänsten 2020-2022 
Bilaga 2.01 Byte av larmtelefon pga digitalisering 
Bilaga 2.02 Nytt vård- och omsorgsboende 
Bilaga 2.03 LSS boende för barn 
Bilaga 2.04 Förbättring av inomhustemperatur 
Bilaga 2.05 Inventarier SOC 
Bilaga 2.06 Flytt av daglig verksamhet 
Bilaga 2.07 Nytt LSS boende 
Bilaga 3 – Priskompensation socialnämnden 2020 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

Linda Stenström 
Kvalitetssamordnare med EU-ansvar 
Socialförvaltningen 
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Verksamhetsplan 

Måluppfyllelse strategiska områden 

Måluppfyllelse för strategiska 

områden 
2018 2017 2016 2015 2014 

Barn och unga - vår framtid 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

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

Socialtjänsten är en av kommunens största arbetsgivare och genom att arbeta med kompetensförsörjningsinsatser och 
andra insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare kan socialtjänsten locka fler kvinnor och män att bo och verka i 
Piteå. De två EU-projekten som förvaltningen driver bidrar till att inkludera fler människor på arbetsplatserna. Ett 
arbete för en trygg och säker socialtjänst bidrar också till en ökad inflytt där man som anhörig kan känna sig trygg 
med den vård och omsorg som ges. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Ett arbete för en tillgänglig socialtjänst bidrar till att man som anhörig känner tillit till den vård och omsorg som ges, 
vilket kan bidra till att fler företagare vågar etablera sig på orten. Socialtjänsten fortsätter i den mån det är möjligt att 
samarbeta med näringslivet för att utveckla socialtjänstens verksamhet, bland annat genom satsningen Lagkamrat, 
samarbete med privata assistansbolag och andra privata företag. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. 
Verksamheterna arbetar vidare med en träffpunkt, samvaro och dagverksamhet. Intensivt arbete för att hitta bättre 
möjligheter för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar exempelvis genom 
särskild introduktion, språkstöd och EU-projektet Employment for migrants. 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i 
familjehem, antal/1000 inv 0-20 år 

Samtliga nedanstående 
nyckeltal för målet, där inget 
annat anges, utgår from 2020 
men nuvarande och andra 
relevanta och officiella 
nyckeltal används även 
framledes i analysarbetet på 
nämndsnivå. 

Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem, antal/1000 
invånare 0-20 år 

Invånare 0-20 år placerade i familjehem, antal/1000 
invånare 0-20 år 

Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj 1 667 1 450 

Flyttas till basnyckeltal då det 
inte är ett nyckeltal för att mäta 
måluppfyllelse och det inte går 
att påverka. 
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Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

- Andel anmälningar av totalt inflöde till 

mottagningen Barn och Familj, % 
82 % 75 % 

Flyttas till basnyckeltal då det 
inte är ett nyckeltal för att mäta 
måluppfyllelse och det inte går 
att påverka. 

Flyttas till basnyckeltal då det 
- Andel ansökningar av totalt inflöde till 

2 % 2 % 
inte är ett nyckeltal för att mäta 

mottagningen Barn och Familj, % måluppfyllelse och det inte går 

- Andel övriga ärenden (anhörigstöd och 

rådgivning) av totalt inflöde till mottagningen Barn 

och Familj, % 

17 % 23 % 

att påverka. 

Flyttas till basnyckeltal då det 
inte är ett nyckeltal för att mäta 
måluppfyllelse och det inte går 
att påverka. 

Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och 
unga, 0-20 år 

23 Stryks, då det redan finns som 
basnyckeltal 

Andel avslutade utredningar inom 4 månader enligt 100 % 
SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år 

Omformulerat. Detta då det är 
ett lagkrav att hålla sig inom 4 
mån, vilket förutsätts. Kan inte 
vara ett mått på måluppfyllelse. 
Ersätts med ”Utredningstid i 
antal dagar från påbörjad 
utredning till avslutad 
utredning inom barn och 
ungdom 0-20 år, medelvärde 
U33401” 

Utbildning, arbete och näringsliv 

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 

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett 

självständigt liv 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Invånare som någon gång under året erhållit 
ekonomiskt bistånd, andel (%) 

Kvarstår. Pga projekt 
tillsammans med 
Samhällsbyggnad, 
Kompetensförsörjning. 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla 3,7 
hushåll, månader 

3,6 Kvarstår. Pga projekt 
tillsammans med 
Samhällsbyggnad, 
Kompetensförsörjning. 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll 4,4 
under 25 år, månader 

3,7 Kvarstår. Pga projekt 
tillsammans med 
Samhällsbyggnad, 
Kompetensförsörjning. 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 

20,17 % Nytt nyckeltal. Mäter kvalitet 
och det går att påverka utfallet. 
Dessutom ingår f-stöd i SKL-
projekt med denna målgrupp 
och kan därför vara bra att 
följa. Långvarigt f-stöd är 10-
12 mån. Finns i kolada. 
Kvarstår. Pga projekt 
tillsammans med 
Samhällsbyggnad, 
Kompetensförsörjning. 
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Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 45 kr 60 kr Samtliga nedanstående 
nyckeltal för målet, där inget 
annat anges, utgår from 2020 
men nuvarande och andra 
relevanta och officiella 
nyckeltal används även 
framledes i analysarbetet på 
nämndsnivå. 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende 
har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per 
dag utanför bostaden, % 

0 % Samtliga nedanstående 
nyckeltal för målet, där inget 
annat anges, utgår from 2020 
men nuvarande och andra 
relevanta och officiella 
nyckeltal används även 
framledes i analysarbetet på 
nämndsnivå. 
Målvärdet ska det stå 100 % på. 

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt 
boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda 
med personalens bemötande, % 

95-100 % Flyttas under mål "Kommunens 
äldsta ska utifrån behov 
erbjudas stöd, hälso- och 
sjukvård samt omsorg av god 
kvalitet" 

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt 
boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda 
med personalens bemötande, % 

95-100 % Flyttas under mål "Kommunens 
äldsta ska utifrån behov 
erbjudas stöd, hälso- och 
sjukvård samt omsorg av god 
kvalitet" 

Antal beslut inom socialtjänsten som överklagats/1000 
beslut 

7 7,7 Stryks, svårt att mäta och 
jämföra 

Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats efter 
överklagan/1000 beslut 

2,1 1,1 Stryks, svårt att mäta och 
jämföra 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet 
(mycket trygga), andel (%) 

53 % 53 % Nytt nyckeltal. Mäter trygghet 
och går att jämföra med andra 
kommuner. Finns i Kolada. 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -
trygghet (mycket trygga), andel (%) 

41 % 49 % Nytt nyckeltal. Mäter trygghet 
och går att jämföra med andra 
kommuner. Finns i Kolada 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller 

dopingpreparat. 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av god 

kvalitet 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 
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Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 

max 3 
månader 

Samtliga nedanstående 
nyckeltal för målet, där inget 
annat anges, utgår from 2020 
men nuvarande och andra 
relevanta och officiella 
nyckeltal används även 
framledes i analysarbetet på 
nämndsnivå. 

Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg 90 % nöjdhet 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer 90 % Flyttas under mål "Piteå ska 
vara tryggt och tillgängligt för 
alla". Detta nyckeltal rör inte 
bara äldre personer. 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd 

arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst 
äldreomsorg - Totalindex 

90 Samtliga nedanstående 
nyckeltal för målet, där inget 
annat anges, utgår from 2020 
men nuvarande och andra 
relevanta och officiella 
nyckeltal används även 
framledes i analysarbetet på 
nämndsnivå. 

Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende 
äldreomsorg - Totalindex 

90 

Sjukfrånvaro, % Piteå 
kommun: 
<6 % 
PiteEnergi: 
<3 % 

7,2 7,7 Kvarstår. 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % 75 % 

Andel heltidstjänster, % 100 % 84,6 % 97,6 % 

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 418 578 401 001 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 102,1 % 100,3 % 

Anställda utrikes födda inom individ- och 
familjeomsorg, balanstal 

1, dvs spegla 
befolkningen 

0,8 

Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och 
personer med funktionsnedsättning, balanstal 

1, dvs spegla 
befolkningen 

0,99 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr Lägst 0 tkr -47 728 tkr -38 688 tkr Kvarstår. 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Samtliga nedanstående 
nyckeltal för målet, där inget 
annat anges, utgår from 2020 
men nuvarande och andra 
relevanta och officiella 
nyckeltal används även 
framledes i analysarbetet på 
nämndsnivå. 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 

Kostnad insatser för personer med 
funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, 
kr/inv 0-64 år 

I nivå med 
liknande 
kommuner 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl ersättning 
från FK, kr/inv 0-64 år 
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Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning 
från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 

Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år 

Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare 

Kostnad insatser för personer med 
funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 

Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv 41 

Kostnad familjerätt, kr/inv 

Nuläge 

Socialnämnden utformar vård och omsorg, tjänster och service på ett så kvalitativt, rättssäkert och tryggt sätt som 
möjligt. 
Under hösten påbörjades en förändring av socialtjänstens organisation. Strukturen för socialtjänstens ledningsgrupper 
förändrades och ledningstisdag och beredningsmåndag infördes tillsammans med inrättande av strategifredag, 
förändringsråd samt HSL-råd. Under mars 2019 presenterades sedan ett förslag till en ny organisation som syftar till 
att bli mer brukarnära samt bidra till en bättre arbetsmiljö, struktur och stöd för medarbetarna. Förvaltningen har 
också påbörjat ett omställningsarbete med prioriteringar inom egen ram som ska leda till ett bättre ekonomiskt utfall 
med färre köpta tjänster. 
Nämnden fortsätter att satsa på hemmaplanslösningar för barn och unga i ett tidigare skede för att minska 
kostnaderna för placeringar som fortsatt är en utmaning för nämnden. Som en del i detta har fältassistenter anställts 
och dessa tjänster planeras att implementeras i ordinarie verksamhet. Inom Stöd till barn och familjer har 
kostnaderna totalt sett också varit lägre under de första månaderna 2019 än samma period 2018 och prognosen är 
3,7 mkr bättre än 2018 budgetavvikelse. Den största kostnadsminskningen beror på minskat antal vårddygn på 
institutionsvård. Nämnden har under hösten 2018 även genomfört en förändrad delegationsordning när det gäller 
placering av barn och unga samt missbruk. 
Socialtjänsten arbetar aktivt med olika digitaliserings- och innovationsprojekt för att uppnå bättre kvalitet och 
tillgänglighet för brukarna med finansiellt stöd av innovationsfonden och statliga pengar för välfärdsteknik. Ett 
exempel som gett resultat är införandet av läkemedelsrobot hos brukare inom hemtjänsten, vilket gett frihet till den 
enskilde som med detta kan klara sin egen medicinering samt en besparing i både arbetstid och pengar. 
Implementeringen av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde ikraft i januari 
2018 fortsätter att påverka socialtjänstens verksamhet där införandet inneburit ökade kostnader för personal 
framförallt inom hemsjukvården och rehabteamet för att klara tidsfristen på tre dagar för hemtagning av 
färdigbehandlade patienter. 
Behovet av insatser inom äldreomsorgen har varit högt vilket beror på de förändrade förutsättningarna utifrån lagen 
om samverkan vid utskrivning och färre boendeplatser i avvaktan på byggandet av nytt boende. 
Socialnämnden redovisade för 2018 ett underskott om -47,7 mkr, dvs. 5,6 % i budgetavvikelse. Vid den fördjupade 
månadsuppföljningen per mars månad redovisade Socialnämnden ett underskott på 15,8 mkr och prognosen för 
helåret sattes till 53,8 mkr. Detta utifrån fortsatt höga kostnader för institutionsvård, personlig assistans och 
färdtjänst, försörjningsstöd och bemanningssjuksköterskor. 
Den största avvikelsen finns inom Stöd till försörjning där budgetavvikelsen för försörjningsstöd har fördubblats 
jämfört med samma period förra året. Under januari - mars 2019 var det 39 hushåll fler än samma månader förra året 
och kostnaderna har ökat med ca 0,4 mkr per månad. Stöd till försörjning arbetar idag med olika projekt i samverkan 
med andra förvaltningar eller aktörer, men dessa insatser förväntas ge resultat på längre sikt och det är svårt att 
bedöma om det kommer att ske någon effekt under 2019. 
LSS-boendena inom psykosocialt stöd till vuxna fortsätter att visa minskade kostnader vilket är en positiv effekt av 
en anpassad personalplanering. Däremot uppskattas kostnaderna inom personlig assistans att fortsätta öka under 2019 
som resultat av Försäkringskassans ändrade bedömningar. 
Kostnaderna för beställare hemtjänst (hemtjänsttimmarna) ligger under de första månaderna 2019 ca 2 % högre än 
periodens budget. Det bedöms fortsätta vara ett av områdena med stort underskott, eftersom ingen ökning av medel 
har tilldelats till verksamheten vid årets internbudgetering samt att volymerna håller liknande nivåer som tidigare år. 
I och med öppningen av det nya särskilda boendet Ängsgården är förväntningen att antalet hemtjänsttimmar ska 
minska något. 
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Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Klimatförändringar 

Uppdragsbeskrivning 

Förslag till uppdrag i Riktlinjer 2020-2021 

Beslutad 

Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022 
Återrapport 

VEP 

Pågår 
Nya leasingkontrakt på bilar med högre miljökrav. 
Samverkat med Fastighets- och serviceförvaltningen för att utvärdera 
sommarens värmebölja för att se hur det påverkade socialtjänstens 
brukare samt att vidta lämpliga åtgärder. 

För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans får 

kommunchef i uppdrag att överväga en organisationsförändring i 

syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan 

Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning 

Beslutad 

Åtgärd från DELÅR 2017 
Återrapport 

Fortlöpande vid varje KS 

Pågår 
Socialtjänstens arbete för en förändrad organisation har inletts. 
Tanken är att skapa en plattare organisation med färre chefsled. 
Individen ska vara i fokus och man vill skapa en gemensam ingång 
till Socialtjänsten. Målet är att skapa en sömlös samplanering av 
insatser, samverka över verksamhetsgränserna, minska 
detaljstyrningen och skapa god dialog mellan politik och 
tjänstepersoner. Ett större fokus ska också ligga på arbetsmiljö och 
ökat välmående hos medarbetarna. Förslag till justerad organisation 
lyfts till socialnämnden under våren och olika referensgrupper har 
tillsatts för att arbeta med risk- och konsekvensanalyser av 
förändringen. 

Kommunchef ska utreda hantering och organisering av 

försörjningsstöd 

Beslutad 

Åtgärd från DELÅR 2018 
Återrapport 

Rapporteras ÅR 2019 

Pågår 
En förstudie pågår som leds av Projektkontoret. 

Utförligare kommentar statusrapport 

Prioriteringar 

Allmänna prioriteringar 

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö (attraktiv arbetsgivare) 

Kompetensförsörjningsfrågorna är ett fortsatt prioriterat område för socialnämnden där förvaltningen kommer att 
arbeta fram en strategi för framtida kompetensförsörjning. Vård- och omsorgsyrket genomgår en förändring med mer 
kategoriserade arbeten som exempelvis vårdpersonal och servicepersonal. Dessutom förväntas antalet patienter i 
kommunal hemsjukvård öka markant samt att den hälso- och sjukvård som görs i kommunen idag kommer att 
förflyttas från primärvårdsnivå till specialistnivå. Det ställer höga krav på socialtjänstens verksamhet och kräver mer 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal än tidigare. Socialtjänsten har idag stora svårigheter att rekrytera 
sjuksköterskor och utifrån detta behöver socialtjänsten fortsatt prioritera denna fråga. 
Kompetensbristen när det gäller socionomer har mattats av lite under 2018, men insatser krävs för att få befintlig 
personal att stanna kvar inom socialtjänsten. 
För att socialnämnden ska klara sitt uppdrag och bidra till högre måluppfyllelse krävs ett aktivt arbete med 
kompetensförsörjningsinsatser samt att jobba aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda bra 
arbetsvillkor och arbetsmiljö för sina medarbetare exempelvis hållbara, hälsosamma scheman. En del i detta arbete är 
att arbeta med mångfald på arbetsplatserna där utrikesfödda personer utgör en viktig del. Detta innebär dock att 
satsningar på utbildning måste göras då de ofta saknar den utbildning som krävs. Fler projekt liknande 
undersköterskor i hemsjukvården och servicetjänster är nödvändigt för socialtjänsten att arbeta vidare med. 
Digitalisering 

Satsningarna på välfärdsteknik är avgörande för att socialtjänsten ska kunna fortsätta hålla en hög kvalitet på det 
arbete som utförs och på så sätt uppnå hög måluppfyllelse. Fler digitala insatser måste ersätta uppgifter som idag 
görs av en fysisk person. Nämnden fortsätter att testa och införa olika digitala lösningar både direkt riktat mot 
medborgare såsom e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd, automatiserat beslutsfattande och läkemedelsrobot samt 
insatser mer inriktat mot personalen för att underlätta och effektivisera arbetet såsom digitala arbetsstöd (t.ex. 
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Vimpol och TES). När det gäller läkemedelsroboten visar utvärderingen att på de fyra maskiner som idag är i bruk 
har socialtjänsten sparat in 12 besök/dag där varje besök beräknas ta 15 minuter. Ett besök kostar hemsjukvården 
ca 90 kr. Det betyder att hemsjukvården skulle ha betalat ca 29 790 kr/månad för de besöken. Varje automat kostar 
2 500 kr/månad. I pengar sparar man därmed nästan 20 000 kr/månad. Förutom det har socialtjänsten även sparat 
motsvarande 0,5 årsarbetare i arbetstid då undersköterskorna inte behöver göra hembesök för att ge medicin. Ett 
annat exempel som funnits ett tag inom socialtjänsten, men som också gett gott resultat är nattlig fjärrtillsyn där varje 
planerat fjärrtillsynsbesök lett till färre planerade hembesök. På det nya demensboendet Ängsgården har man också 
förberett för att kunna installera fjärrtillsyn i lägenheterna. 
Tidiga förebyggande insatser 

Antalet ärenden som kommer in till Stöd till barn och familjer har ökat sedan 2015, men under 2018 ledde bara 18 % 
till en utredning. Detta är en minskning procentuellt jämfört med tidigare år. Analysen som görs utifrån det är att 
samhället blivit bättre på att anmäla misstanke om barn som far illa. Socialnämnden har dock fortfarande stora 
kostnader för institutionsvård för barn och unga. För att kunna göra något åt detta krävs utökning av förebyggande, 
uppsökande, pedagogiska och praktiska stödinsatser för barn och deras familjer, s.k. hemmaplanslösningar. Bland de 
aktiviteter som förvaltningen planerar att arbeta med under 2019 är en fortsatt utveckling av intensivt stöd för barn 
och unga i sin hemmiljö samt för unga i riskzon för missbruk. Utifrån den handlingsplan för att förebygga missbruk 
bland barn och unga som togs fram under 2018 behöver socialnämnden tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden jobba vidare med de framtagna fokusområdena. Dessa fokusområden är bl.a. utveckling av 
föräldrastöd och vuxenengagemang och samarbete och samsyn. Förvaltningarna behöver också skapa rutiner kring 
kvalitetssäkring och gemensam uppföljning av det förebyggande arbetet kopplat till barn och unga. Genom att starta 
ett boende för barn och unga enligt LSS ökar också möjligheterna att minska placeringskostnader. 
Förvaltningen arbetar också med att rekrytera familjehem och jourhem. Syftet är att minska de höga kostnaderna för 
förstärkta familjehemsplaceringar som kan kosta upp till 3 tkr per dygn, samtidigt som det är viktigt att erbjuda 
barnen en bättre och mer hemlik miljö i avvaktan på stadigvarande placering eller återflytt till hemmet. 
Det pågår olika projekt inom försörjningsstöd som kan ge ekonomisk effekt på lång sikt genom att tiden i 
försörjningsstöd och risken för återaktualisering minskar. Projekten handlar om psykisk ohälsa, 
arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättning och sker ofta i samverkan med andra förvaltningar och/eller externa 
aktörer. 
Konsekvenser av att bedriva verksamhet inom befintlig ram 

I allmänna drag består konsekvenserna av lägre grad av måluppfyllelse främst inom målen om en attraktiv 
arbetsgivare, att Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla samt att kommunens äldsta utifrån behov ska erbjudas 
stöd, vård och omsorg av god kvalitet. 
För att nå en högre måluppfyllelse gällande ekonomimålet krävs förändrat arbetssätt med färre tjänsteköp och fler 
flexibla hemmaplanslösningar. Det innebär att verksamheterna måste förändra sitt utbud till medborgarna och 
utveckla service och omsorgstjänster i personaltäta verksamheter för att kunna bibehålla samma kvalitet. 
Verksamheterna har behov av att utvecklas, följa trender och omvärldsspaningar för att på så sätt bli mer effektiva. 
Nämndens underskott får inte tillåtas hämma den nödvändiga utvecklingen. 
De satsningar som socialnämnden vill prioritera förutsätter en omfördelning av resurserna inom befintlig ram. För att 
hantera det prognostiserade underskottet föreslås en översyn av de insatser som socialnämnden inte genom 
lagstiftning är skyldig att tillhandahålla medborgarna. Ett exempel på områden där förändrade arbetssätt kan komma 
att tillämpas är inom Psykosocialt stöd till vuxna i form av minskade institutionskostnader och ökat antal 
hemmaplanslösningar. 
För en mer specificerad beskrivning av konsekvenser av att bedriva verksamhet inom befintlig ram se bilaga 
Budgetförutsättningar socialtjänsten 2020-2022. 

Prioriteringar per mål 

Strategiska områden Övergripande mål 2018 Arbete för ökad måluppfyllelse 2020 

Barn och unga - vår 
framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande 
uppväxt och använder inte alkohol eller 
droger 

Fortsätta det påbörjade arbetet med att arbeta 
förebyggande, uppsökande och med 
hemmaplanslösningar. Samverkan med andra aktörer 
som arbetar med samma målgrupp. 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

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

Arbeta med kompetensförsörjningsinsatser och andra 
insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare som kan 
locka fler kvinnor och män att bo och verka i Piteå. 
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Strategiska områden Övergripande mål 2018 Arbete för ökad måluppfyllelse 2020 

Piteå har nolltolerans mot 
ungdomsarbetslöshet 

Samarbete med samordningsförbundet Activus kring 
målgruppen med psykisk ohälsa, sysselsättning och 
egen försörjning. 
Samverka med Samhällsbyggnad genom bla 
Kommunala arbetsmarknadsprogrammet (KAP) , 
EU-projekt. 
Samarbete med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Region Norrbotten 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 
och företagande 

Fortsatt samverkan med näringsliv och föreningsliv i 
projekt som Lagkamrat och Kompetenslyftet PA. 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund 

Besluta om och genomföra aktiviteter utifrån 
riktlinjerna kring mänskliga rättigheter. 
Fortsatt arbete med att introducera personer som står 
långt från arbetsmarknaden till ett arbete inom 
socialtjänsten. 
Arbeta för att alla brukare inom Socialtjänstens 
verksamhet ska ha möjlighet att delta i 
samhällsutbudet. 

Service och bemötande utformas jämställt i 
kommunens alla verksamheter 

Besluta om och genomföra aktiviteter rörande 
jämställdhet i socialtjänstens verksamheter. 

Livsmiljö Samhällsbyggnad ska utgå från social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Social hållbarhet - Socialtjänsten arbetar för en ökad 
delaktighet med brukaren i fokus där brukaren 
upplever att man har inflytande och möjlighet att 
påverka sin livssituation. 
Ekologisk hållbarhet - Arbeta med digitala lösningar 
för möten och utbildningar för att minska utsläppen. 
Satsningar på att hitta lokala lösningar vid placeringar 
av barn och unga bidrar till färre resor både för 
brukaren/anhöriga samt socialtjänstens personal. 
Ekonomisk hållbarhet - Arbeta med ett långsiktigt 
tänk för att använda socialtjänstens resurser på ett 
hållbart sätt. 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla Satsning på att öka tilliten till Socialtjänstens 
verksamhet. 
Anpassa informationsmaterial till målgruppen. 
Arbete med digitaliseringsprojekt för att öka trygghet 
och tillgänglighet för både brukare och anställd 
personal. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande 
boendemiljöer 

Erbjuda medborgarna i behov av särskilda boenden 
attraktiva boendealternativ. Fortsatt arbete med 
boendefrågan i "Framtidens Stöd och omsorg". 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet 
bland medborgarna. Ingen ska använda 
narkotika eller dopingpreparat. 

Samverkan med skol, polis, hälso-och sjukvård för att 
tidigt upptäcka individer i riskzon. 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen 
ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa 
hälsofrämjande arbetsplatser 

Ta fram en strategi för ledarskap och medarbetarskap. 
Arbeta för en ökad delaktighet i socialtjänsens 
förändringsprocess. 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv 
hushållning av disponibla resurser 

Uppföljning och analys på avdelningsnivå och 
enhetsnivå. Utveckla analysarbetet och skapa 
kompetensteam som ger rätt stöd till chefer. 

Strategiska områden Nämndsmål Arbete för ökad måluppfyllelse 2020 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet 
som stärker den enskildes möjlighet att leva 
ett självständigt liv 

Förändringar inom arbetsmarknadspolitiken kommer 
att kräva utvecklade och stärkta samarbetsformer 
mellan socialtjänsten, andra förvaltningar samt 
externa aktörer för att öka förutsättningarna för 
individer att leva ett självständigt liv. 

Livsmiljö Kommunens äldsta ska utifrån behov 
erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt 
omsorg av god kvalitet 

Skapa förutsättningar för att kunna bedriva 
äldreomsorg av god kvalitet genom olika satsningar 
inom digitalisering, förändring av arbetsuppgifter och 
introduktion på arbetsplatserna. 

9 



 
 

 

           
                 

          
           

    

 

 

 

           

         

           

          

           

    
 

       

           

           

          

      

  

           

       

            

              

         

 

    

       
      
 

  

      
    

  

   
  

  

  

     

     
  

            
      

    
        

   

     
      

  
  

 

        
     

     
   

           
  

     
     

      

   
 

         
    

Taxor 

Sedan 2018 räknas hemtjänsttaxorna upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). För 2019 ökade de med 2,6 %, 
vilket motsvarar en höjning av 7 kr för serviceinsatser och ledsagning (från 257 kr/timme till 264 kr/timme) och 5 kr 
för omsorgsinsatser och nattpatrull (från 205 kr/timme till 210 kr/timme). Övriga taxor förblir oförändrade under 
2019 och kommer att fortsätta ses över regelbundet och jämföras med andra kommuner samt Regionens avgifter för 
att kunna föreslå ändring av samtliga för nämnden. 

Ekonomi 

Föreslagna investeringar 

Investeringsförslag 

Investeringar 2020-2022 (tkr) Underlag Prio Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Summa 13 744 16 762 1 762 

Byte av larmtelefon pga digitalisering Bilaga 2.01 1 400 0 0 

Nytt vård-och omsorgsboende Bilaga 2.02 2 7 350 0 0 

LSS boende för barn Bilaga 2.03 3 1 400 0 0 

Förbättring inomhustemperatur på vård-och 
omsorgsboendena 

Bilaga 2.04 4 2 532 0 0 

Inventarier SOC Bilaga 2.05 5 1 762 1 762 1 762 

Flytt dagligverksamhet till nya lokaler Bilaga 2.06 6 300 0 0 

Nytt LSS boende Bilaga 2.07 7 0 15 000 0 

Intäkts- och kostnadskonsekvenser 

Driftskostnads-/intäktskonsekvenser av investering 2020-2022 (tkr) Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Summa 2 250 4 250 10 150 

Driftkostnader nytt LSS boende (personal, hyra, material, mm) 0 0 6 000 

Driftkostnader LSS boende för barn (personal, hyra, material) 2 000 4 000 4 000 

Drift tekniska hjälpmedel (Licenser, abonnemang, service) 250 250 250 

Investeringar per övergripande mål 

Prioriterade mål Investering Motivering 

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

Piteå ska vara en attraktiv ort 
för näringsliv och företagande 

Piteå präglas av en 
samhällsgemenskap med 
mångfald som grund 

Övriga övergripande mål 

Piteå ska erbjuda attraktiva och 
varierande boendemiljöer 

Inventarier SOC Behov av att investera i nya inventarier finns i alla 
socialtjänstens verksamheter. I dagsläget är de flesta 
boendemiljöer långtifrån attraktiva. Det finns 
gammal och till och med trasig inredning samt 
möbler som behöver bytas ut. 

Piteå kommun ska arbeta aktivt 
för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare sam 
tskapa hälsofrämjande 
arbetsplaser 

Inventarier SOC Förbättra arbetsmiljö för de anställda i 
verksamheterna och erbjuda attraktiva arbetsplatser. 

Piteå ska vara tryggt och 
tillgänglig för alla 

Byte av larmtelefon pga digitalisering Öka tryggheten bland medborgarna som bor på 
kommunens vård-och omsorgsboenden genom 
nyare och säkrare larmteknologi. 
Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, 
vård och omsorg av god kvalitet. 

Piteå har nolltolerans mot 
ungdomsarbetslöshet 

Nytt LSS boende Erbjuda nya arbetstillfällen till bland annat 
ungdomar som har kompetens att utföra jobbet. 
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Piteå präglas av en 
samhällsgemenskap med 
mångfald som grund 

Nytt LSS boende Placering av det nya boendet föreslås till 
Bergsviken-Hortlaxområdet där det i dagsläget inte 
finns några boenden enligt LSS vilket skulle bidra 
till bostadsområdets mångfald. 

Piteå ska vara tryggt och 
tillgängligt för alla 

Nytt LSS boende Erbjuda trygga och behovanpassade bostäder till 
personer med funktionsvariationer som bidrar till 
ökad självständighet. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och 
varierande boendemöjligheter 

Nytt LSS boende Bostad med förslag att byggas i attraktivt område 
Bergsviken-Hortlax med bra transport-förbindelser 
till andra delar av kommunen. 

Budgetramen ska hållas genom 
effektiv hushållning med 
disponibla resurser 

Nytt LSS boende Ekonomin påverkas då det i dagsläget inte finns 
medel inom befintlig ram för att driva projektet. 
Investeringsmedel behovs för uppbyggnad och 
driftsmedel för att täcka personal, material och 
kostnader för inventarier. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och 
varierande boendemiljöer 

Flytt daglig verksamhet till idéhuset Nya fräscha lokaler nära Piteå centrum med 
anpassade inne-och utemiljöer enligt brukarnas 
behov. 

Budgetramen ska hållas genom 
effektiv hushållning med 
disponibla resurser 

Flytt daglig verksamhet till idéhuset Det finns inga disponibla resurser i dagsläget för att 
göra detta inom befintlig ram. Anpassning av 
lokalerna måste ändå göras för att kunna erbjuda 
brukarna bra inne-och utemiljöer. 

Piteå ska vara tryggt och 
tillgängligt för alla 

LSS boende för barn och unga Anpassning av lokalen avsedd för LSS boende för 
barn och unga med trygga och tillgängliga miljöer 
för målgruppen. 

Budgetramen ska hållas genom 
effektiv hushållning med 
disponibla resurser 

LSS boende för barn och unga Finns inga disponibla resurser i dagsläget för att 
anpassa lokalerna till målgruppen eller täcka 
driftkostnader av boendet. Att driva boendet utan att 
tillföra medel för det innebär förbrukning av medel 
utanför ram vilket medför till nämndens underskott. 

Piteå ska vara tryggt och 
tillgängligt för alla 

Nytt vård-och omsorgsboende Utifrån demografiutvecklingen får Piteåkommun 
fler äldre och ett nytt boende ger ökad trygghet och 
varierandeboendemiljöer. 

Budgetramen ska hållas genom 
effektiv hushållning med 
disponibla resurser 

Nytt vård-och omsorgsboende 

Piteå ska erbjuda attraktiva och 
varierande boendemiljöer 

Förbättring inomhustemperatur vård-och 
omsorgsboendena 

Erbjuda svala innomhusmiljöer på allmänna 
utrymmen till kunderna som bor på Piteås vård-och 
omsorgsboendena. 

Piteå kommun ska arbeta aktivt 
för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare sam 
tskapa hälsofrämjande 
arbetsplaser 

Förbättring inomhustemperatur vård-och 
omsorgsboendena 

Bättre arbetsmiljö för socialtjänstens medarbetare 
som jobbar på vård-och omsorgsboendena i Piteå 
kommun. 

Sammanställning drift och investering 

Drift och investering 

Drift och investeringar 2020-2022, tkr Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens kostnader 
Kapitalkostnader 
Nettokostnad 

Investeringsbudget 

Inkomster 
Utgifter 
Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar) 

294 881 
1 188 664 

3 174 
896 957 

38 776 
38 776 

240 684 
1 101 542 

2 935 
863 793 

66 528 
66 528 

276 497 
1 138 022 

2 666 
864 191 

13 744 
13 744 

791 

276 497 
1 138 519 

2 279 
864 301 

16 762 
16 762 

2 534 

279 497 
1 138 556 

2 242 
864 301 

1 762 
1 762 

3 567 

Driftbudgetförändringar 
Priser 2020 2 964 2 964 2 964 
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Specifikation 

Drift, tkr 2020 2021 2022 

Investeringar, tkr 2020 2021 2022 

Totalt 
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SOCIALNÄMNDENS INTERNBUDGET 2020 

Nämndens uppdrag 

Socialnämnden (SN) har uppdraget att utföra kommunens uppgifter inom ramen för Socialtjänstlagen 

(SoL), Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, 

det kommunala ansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt Lagen om bostadsanpassning. 
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Verksamhetsplan och rambudget för planperioden 2020-2022 

I den föreslagna rambudgeten ingår medel för löneuppräkningar (22,0 mkr 2018 års nivå). Prisökningar 

äskas om 3,0 mkr. Förutom ovanstående vill nämnden säkerställa långsiktighet i olika frågor kopplat till 

följande områden, men saknar inför 2020 finansiering inom budgetram för område 1-5: 

1 Säkerställa hela Socialtjänsten som attraktiv arbetsgivare 

2 Utöka antalet platser vid särskilt boende (Norrgården) 

3 Tidiga och förebyggande åtgärder, bl.a. fältassistenter och familjebehandlare 

4 Säkerställa drift av LSS-boende för barn och unga (Hummerstigen) 

5 Utökad bemanning under natt inom hemtjänsten 

6 Utöka hemmaplanslösningar och minska köp av tjänster (t.ex. institutionsvård) 

7 Utökat stöd till kärnverksamheten i samband med justering av organisation 

8 Automatisering och digitalisering av administrativa uppgifter och utveckling av e-tjänster 

Verksamhetsplanens förutsättningar 

Olika åtgärder kommer att vidtas under 2019 för att minska verksamhetens kostnader. Trots insatser så 

bedöms socialtjänstens verksamhet under 2020, i förhållande till den verksamhet som den ser ut idag, 

att generera ett underskott. Ett långsiktigt arbete mot en budget i balans och att ställa om verksamhet 

och arbetsmetoder har påbörjats och kommer på ett mer tydligt sätt att intensifieras under 2020. 

Förändrat arbetssätt under år 2020 förväntas generera ett minskat kostnadsutfall med ca 10 mkr. 

Socialtjänsten är dock endast i början av sin förändring och prognosen för kostnadsbesparande åtgärder 

är därför svår att beräkna utifrån att verksamheten även påverkas av ökande kostnader och 

volymökningar. 
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Målsättningen under 2020 är att på ett tydligt sätt bryta trenden av ett årligt ökande underskott vid 

socialtjänsten till att under 2020 redovisa ett kostnadsutfall på 908 mkr dvs. ett underskott på ca 44 mkr 

och i nivå med- eller lägre än det underskott som redovisades år 2018 (47,7 mkr). Uteblir de 

kostnadssänkande insatserna beräknas kostnadsutfallet för 2020 bli ca 917 mkr med ett underskott på 

ca 54 mkr. 

Ett trendbrott med minskat underskott under år 2020 anses särskilt angeläget utifrån den demografiska 

utvecklingen i kommunen som på lång sikt innebär en särskild utmaning för socialtjänsten att möta från 

år 2022. 

Kommunens demografiutveckling under de kommande åren i kombination med hemmet som vård- och 

omsorgsarena, det vill säga att omsorgstagare i hög utsträckning kan fortsätta bo kvar hemma trots 

omfattande och komplexa vårdbehov, innebär att kostnader för såväl hemtjänst som hemsjukvård 

förväntas öka. Nya arbetssätt och metoder måste utvecklas de närmaste åren men även långsiktiga 

prioriteringar att öka antalet platser inom särskilda boenden. Det är av kvalitativ och ekonomisk 

betydelse att socialtjänsten på ett rimligt sätt som möjligt kan erbjuda plats framförallt för de 

behövande som har mest omfattande vård- och omsorgsbehov. 

När tillgången på platser i särskild boendeform inte är i nivå med medborgarens behov sker även en 

vård- och omsorgsförskjutning till andra verksamheter inom Socialtjänsten eller leder till ökade 

kostnader i form av vite eller betalningsansvar för vårddygn vid Regionen. Det här gäller generellt alla 

målgrupper där Socialtjänsten har ansvar och långtgående skyldigheter att tillgodose plats på särskilt 

boende eller gruppbostad, det vill säga både inom äldreomsorgen och stöd och omsorg. Det är därför 

av stor ekonomisk betydelse att Socialtjänsten har god tillgång till platser för behövande av 

Socialtjänstens olika boenden. 

Per sista mars 2019 var det 36 personer som väntar på plats till särskilt boende för äldre, varav fyra inom 

snar tid kommer att får erbjudande på boende plats. Inom stöd och omsorg är det totalt sex personer 

som har icke verkställda boendebeslut. Av dessa är det fyra personer som står i kö till boende enligt LSS 

och två personer enligt SoL. 
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Om verksamheten bedrivs på samma sätt som 2019 prognostiseras ett utfall om ca 917 mkr, i detta 

ingår löneökningar om 22 mkr (räknat i 2018 års lönenivå). För att stävja de senaste årens 

kostnadsutveckling har det tagits fram särskilda riktade prioriteringar för att minska kostnadsutfall inom 

några verksamhetsområden. Åtstramningen av resurser kan få betydelse för nämndens måluppfyllelse 

under kommande period. 

Särskilda prioriteringar relaterade till att minska budgetunderskottet ses inom följande områden: 

 Institutionsvård vuxna (missbruk) -5 % (dvs. budget i balans) 

 Barn och familj -1 % 

 Försörjningsstöd (bromsa kostnadsutveckling) 

 Administrativa enheten -2 % 

 Myndighetsutövning (ht-timmarna) -2 % 

Nya arbetssätt 

Ett förändringsarbete är inlett vid socialtjänsten och alla verksamheter kommer under 2020 att inleda 

ett arbete mot ändrade arbetssätt för att utveckla- och bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. 

Resursförändringar som föreslås kommer att påverka verksamheten inför verksamhetsåret 2020 men 

bör på lång sikt (1-3år) kunna kompenseras genom nya arbetsmetoder och en utvecklad intern och 

extern samverkan utifrån vilka behov som uppstår. Det finns dock några särskilda konsekvenser som vi 

inför 2020 önskar beskriva utifrån förutsättningar att bedriva verksamhet inom befintlig ram. 
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Konsekvenser av att bedriva socialtjänsten i befintlig ram 

1. Arbete med att bli mer attraktiv som arbetsgivare 

Under de senaste åren har våra utmaningar med kompetensförsörjningen ökat markant. Vi ser att vi 

behöver arbeta mer aktivt i många delar i denna komplexa fråga för att säkerställa vårt framtida 

kompetensbehov. 

Kostnad 6 mkr 

Konsekvens för verksamheten: 

 Flera medarbetare väljer att lämna vård-och omsorgs verksamheter främst på särskilda 

boenden för äldre samt hemtjänst av flera skäl. Ett återkommande tema är att man vill arbeta 

mindre antal helger och kvällar. Hur helg och kvällstjänstgöring ser ut hänger nära ihop med hur 

hög sysselsättningsgrad de anställda väljer att arbeta (Hel-del) och vilken bemanning som finns 

i verksamheten. För att bli en attraktiv arbetsgivare och underlätta kompetensförsörjning är det 

viktigt att kunna erbjuda hållbara, attraktiva scheman. Ett sådant arbete bör på sikt även minska 

sjukfrånvaron. 

 Antalet outbildad tillsvidareanställd personal ökar. Vi har nu drygt 100 anställda som saknar 

undersköterskeutbildning. För att säkerställa kompetensen bör dessa personer erbjudas 

utbildning. Personalenheten har sökt och erhållit medel från Omställningsfonden för att 

validera sina kunskaper och sedan komplettera med kurser för att erhålla 

undersköterskekompetens. Eventuell personalkostnad belastar verksamheten. 

 Socialtjänsten behöver fortsätta satsa på andra svårrekryterade yrkesgrupper ex. sjuksköterskor 

genom att skapa förutsättningar för att bli mer attraktiva som arbetsgivare. En arbetsgrupp har 

arbetat med frågan under året och en handlingsplan är utarbetad (kostnaden för 

hyrsjuksköterskor uppgick till 2,7 mkr under år 2018) 

Konsekvens för måluppfyllelse: 

 Piteå ska vara tryggt och tillgänglig för alla (tidsbrist för personalen att utföra arbete med 

kvalitet, ökade avvikelser.) 

 Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa 

hälsofrämjande arbetsplatser. 

 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (dyrt med 

sjukpersonal, dyrt med inhyrdpersonal, dyra vikariekostnader, mm) 

 Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett 

självständigt liv. 

 Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet. 

2. Medel för drift av ny avdelningen i Norrgården 

För att kommunen ska undvika att färdigbehandlade personer blir kvar på sjukhuset behövs ett ökat 

antal platser vid särskilt boende. På Norrgården finns en enhet som är möjlig att nyttja efter 

ombyggnation. Den har 9 lägenheter. I kostnadsberäkningen, per helår, ingår personalbemanning och 

material motsvarande Villa Utkikens kostnads beräkning. 

Kostnad 4,9 mkr 
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Konsekvenser för verksamheten: 

Betalningsansvar för medicinsk färdigbehandlade patienter från sjukhus, 7 800 kr/ dygn 

Konsekvenser för måluppfyllelse: 

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer (rätt boende till rätt ändamål) 

 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. 

 Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet. 

3. Förebyggande insatser och stärkt skydd för barn och unga samt utökade öppenvårdsinsatser 

Antalet ärenden har ökat med 40 % sedan 2015 och fortsätter öka. Verksamheten har behov av nya 

arbetssätt och att utöka förebyggande insatser och stärka skyddet för barn och unga i behov av stöd. 

Kostnad: 2,7 mkr 

Konsekvenser för verksamheten: 

Förebyggande och tidiga insatser minskar risken för framtid social problematik och ohälsa för barn och 

unga. Detta gäller också stöd till föräldrarna som i många fall skulle med några pedagogiska och praktiska 

stödinsatser bli mer självsäkra i sin föräldraroll. Att inte satsa idag på förebyggande arbete ökar risken 

för social problematik såsom utanförskap och kan bidra till ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. 

Konsekvenser för måluppfyllelse: 

 Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

 Minska tobak-och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller 

dopingpreparat. 

 Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa 

hälsofrämjande arbetsplatser. 

 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. 

 Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett 

självständigt liv 

4. Medel för drift av det nya LSS-boende för barn och unga 

Hösten 2018 fick förvaltningen i uppdrag av Socialnämnden att starta ett LSS-boende för barn och unga 

i egen regi (18SN411) med syfte att minska placeringskostnader enligt LSS som sker utanför kommunen 

och på så sätt skapa bättre kostnadseffektivitet. 

Samtidigt kunna erbjuda bättre stöd och kontakt mellan barnen som är placerade i LSS-boende och 

deras anhöriga. 

Förutom att erbjuda bästa möjliga boende alternativ för barnen; att öppna ett LSS-boende i Piteå 

kommun kommer att ge möjlighet till att skapa nya och fler arbetstillfällen samt för förvaltningen 

innebär minskade resekostnader för handläggare och anhöriga. 

Kostnad: 4 mkr 
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Konsekvenser för verksamheten: 

Arbetet med att starta det nya LSS-boende för barn och unga är igång och verksamheten bedöms kunna 

öppna och vara i drift maj-juni 2020. 

För att kunna driva verksamheten inom ram behövs medel för att täcka personalkostnader för 8 

årsarbetare med 5 mkr samt kostnader för lokalhyra, material, mat, mm med ca 200 tkr per år 

(Investering för anpassning av lokalerna finns med bland investeringarna). Samtidigt räknar vi att få in 

intäkter från migrationsverket som täcker delvis kostnaderna för ett av barnen, därför bedöms att 

behovet av medel för drift av LSS-boendet blir 4 mkr. 

Konsekvenser för måluppfyllelse: 

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter (LSS barnen har 

samma rätt som resten av medborgarna att få samma hjälp i hemkommunen) 

 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

5. Utökning av nattpatrullen: 

För att klara av sitt uppdrag har nämnden beslutat att utöka nattpatrullen med 3,84 å.a. 

Kostnad 1,8 mkr 

Konsekvenser för verksamheten: 

Finansieringen av den utökade nattpatrullen finns inte med i internbudgeten för 2019. Detta leder till 

ett underskott för verksamheten. Nämnden och verksamheten föreslår att permanentera denna 

utökning för att klara volymerna. 

Konsekvenser för måluppfyllelse: 

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Sammanställning 

 Ekonomisk effekt av förändrat arbetssätt under 2020: -10,0 mkr 

 Konsekvenser av att bedriva socialtjänsten i befintlig ram: 

1. Attraktiv arbetsgivare 6,0 mkr 
2. Drift ny avdelning Norrgården 4,9 mkr 
3. Stärkt skydd för barn och unga och utökade öppenvårdsinsatser 2,7 mkr 
4. Drift LSS boende barn och unga 4,0 mkr 
5. Utökning av nattpatrullen 1,8 mkr 

19,4 mkr 
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19SN84 

Bilaga 2.01 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt: Belopp i tkr: 

Byte av larmteknik till följd av digitalisering 
2020: 400 
2021: 
2022: 

Beskrivning av projektet:
Byte av larmknappar, rörelse- och sänglarm, switchar, datauttag, m.m. måste göras på vård- och 
omsorgsboendena till följd av uppgradering av larmsystemet. 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

Syfte/Mål:
På grund av digitalisering behöver detta göras med syfte att erbjuda brukarna trygghet och stöd i vardagen 
och service av god kvalitet. 

Fullständig investeringskalkyl: 

Investering (beräkningsgrunder) 
Kostnaden är beräknad av Fastighetskontoret. 
Switchar, larmknappar, m.m: 400 000 kr 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 
2020: 
2021: 
2022: 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 



  

     

   

    

  

                 
       

              

 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 

Barn och unga 

Utbildning arbete och näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 
Piteå ska vara tryggt och tillgänglig för alla. Öka tryggheten bland medborgarna som bor på kommunens 
vård- och omsorgsboenden genom nyare och säkrare larmteknologi. 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet. 

Ekonomi 

Personal 



  

 

  

    

   
  
   

 

  

             
              

            
                 

              

    
        

               
           

 

 

   
 

 

   

   

 

    
      

19SN84 

Bilaga 2.02 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt: Belopp i tkr: 

Nytt vård- och omsorgsboende. 
2020: 7 350 
2021: återkommer i 
VEP 2021. 
2022: 

Beskrivning av projektet: 

Utifrån befolkningsutveckling i Piteå ser Socialtjänsten behov av ytterligare nytt vård- och omsorgsboende, 
beräkningen bygger på aktuell befolkningsprognos. Bedömningen är att boendet bör ha 80 lägenheter och 
även ersätta Munkberga (40 lägenheter ersätts, 40 tillkommande). Investeringsmedel är beviljade med 
1 000 för att påbörja utredning under 2019. Projektering 2020, byggstart våren 2021 för att vara färdigställt
hösten 2022. Sökta medel inför 2020 avser projektering. Återkommer i Vep 2021-2023 med total 
investeringskostnad. 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 
Fastighets- och servicenämnden får ytterligare en fastighet att drifta. 

Syfte/Mål: 

Nytt vård- och omsorgsboende syftar till att ha tillräckligt med lägenheter för att klara snabb 
utskrivning från sjukhuset och därigenom säkerställa vård, omsorg och trygghet för medborgarna. 

Fullständig investeringskalkyl: 

Investering (beräkningsgrunder) 

Programhandling pengar 2019 1 000 
300Arkitekt 

Konsulttjänster 5 500 
300Planförändringar 

Bygglov 250 
Inköp av mark 0 
Fördelade löner tjänstemän 1 000 

Totalt: 8350 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 
Återkommer om driftskostnader i Vep 2021 2020: 

2021: 
2022: 



  

    
        

     

   

    

  
              

            

       
            

      
               

        
               

                
  

            
               
          

 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 
Fastighets- och servicenämnden får ytterligare en fastighet att drifta. 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 

Barn och unga 

Utbildning arbete och näringsliv 

Demokrati och öppenhet 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund: Placering av de nya boendet 
föreslås till de centrala delarna i Piteå, vilket skulle bidra till områdets mångfald. 

Livsmiljö 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer: Erbjuda attraktiva miljöer både inom-
och utomhus för att uppnå god kvalitet. 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla: Nytt vård- och omsorgsboende leder till ökad 
trygghet för de medborgare som har behov av det. 
Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet: Ett vård-
och omsorgsboende svarar bäst upp mot de behov som de mest sjuka äldre har med bemanning 
dygnet runt. 

Ekonomi 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning amed disponibla resurser: Det är ekonomiskt 
fördelaktigt för kommunen att ha tillräckligt med lägenheter på vård- och omsorgsboenden. Det är även 
fördelaktigt att ha större boenden utifrån ekonomi och personalbemanning. 

Personal 



  

 

  

    

    
  
 

              
       

    
   

            
                 
   

 

 
  

   
   

         
    

    

           
           

           

  
  
  

    

     

   

    

19SN84 

Bilaga 2.03 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt: Belopp i tkr: 

LSS-boende för barn och unga 
2020: 1 400 
2021: 
2022: 

Beskrivning av projektet: Anpassning av lokaler till nytt LSS-boende för barn och unga för 
verksamheten. Sprinklersystem, anpassning badrum, ombyggnation ekonomidel till sovrum. 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 
Fastighets- och service förvaltningen 

Syfte/Mål: Erbjuda hemmaplanlösningar för målgruppen barn och unga enl. LSS. Minska kostnaderna 
för förvaltningen genom att ha barnen nära sina anhöriga och spara på kostnader för transport och boende 
vid anhörig- och umgängesresor. 

Fullständig investeringskalkyl: 

Investering (beräkningsgrunder) 
Sprinklersystem: 725 tkr 
Anpassning badrum: 300 tkr 
Ombyggnation ekonomidel: 175 tkr 
Inventarier (möbler till personal och allmänna rum, teknik): 200 tkr 
Total: 1 400 mkr 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

Personalkostnader 8 å.a + material + hyra – ersättning från Migrationsverket 
för ett av barnen. De placeringskostnader som finns i dagsläget är 
ofinansierade och en del av det underskott som Stöd och omsorg uppbär. 

2020: 2 000 
2021: 4 000 
2022: 4 000 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 

Barn och unga 

Utbildning arbete och näringsliv 



  

  

               
               

  

            
               

                 
 

 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla och Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande 
boendemiljöer: anpassa lokalen avseed för LSS boende för barn och unga med trygga och tillgängliga 
miljöer för målgruppen. 

Ekonomi 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser: Finns inga disponibla 
resurser i dagsläget för att anpassa lokalerna till målgruppen eller täcka driftkostnader av boendet. Att 
driva boendet utan att tillföra medel för det innebär förbrukning av medel utanför ram vilket medför till 
nämndens underskott. 

Personal 



  

 

  

    

         
  

  
 

  

             
            

            
            
             

    
  

           
  

 

 

    
            

19SN84 

Bilaga 2.04 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt: Belopp i tkr: 

Åtgärder för förbättring av inomhusmiljön på vård- och omsorgsboendena 
vid hög temperatur. 

2020: 2 532 
2021: 
2022: 

Beskrivning av projektet: 

Under varma sommarmånader upplevs stora problem med inomhusmiljön på våra åtta vård- och 
omsorgsboenden som saknar möjlighet att sänka temperaturen. Efter sommaren 2018 gjordes en 
utredning om åtgärder. Det här investeringsprojektet avser installation av kylsplittar i dagrum 
samt byggnation av solskydd på åtta vård- och omsorgsboenden kostnad 1 992 tkr. 
Byte av trasiga markiser enligt inventering gjord av Fastighets- och servicekontoret, kostnad 540 
tkr. 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 
Fastighets- och serviceförvaltning. 

Syfte/Mål: 

Skapa en bättre inomhusmiljö under sommarmånaderna för brukarna på vård- och 
omsorgsboendena och personalen. 

Fullständig investeringskalkyl: 

Investering (beräkningsgrunder) 

Markiser på vård- och omsorgsboendena: 
Kostnad för byte av tyg är 2 500 kr/enhet, totalt 540 tkr. 



  

    
 
 
 

    

     

   

    

  

      
              

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 
2020: 
2021: 
2022: 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 

Barn och unga 

Utbildning arbete och näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Boendemiljön förbättras om de äldre har möjlighet att vistas i lokaler som har reglerad inomhustemperatur 

Ekonomi 



  

 
               

 
        

Personal 
Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa 
hälsofrämjande arbetsplatser 
Arbetsplatsen blir mer attraktiv när inomhustemperaturen är bättre reglerad. 



  

 

  

    

 
  
  
  

  
               

   

    

           
          

 

 

   
  
 

 
   

  
 

   
    

  
 

   
  

 
   

  
 

19SN84 

Bilaga 2.05 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt: Belopp i tkr: 

Inventarier SOC 
2020: 1 762 
2021: 1 762 
2022: 1 762 

Beskrivning av projektet:
Reinvestering av inventarier som ska täcka inköp av teknik och nya möbler till vård- och 
omsorgsboendena, gruppbostäderna, hemtjänstlokalerna, mm. 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

Syfte/Mål: Förbättra arbetsmiljö i befintliga lokaler både för personalen och för brukarna. 
För att kunna fortsätta arbetet med teknik och digitalisering krävs investeringsmedel. 

Fullständig investeringskalkyl: 

Investering (beräkningsgrunder) 
(tkr) 

SÄBO/Ordinärt boende Reinvesteringar av möbler 600 
Utökning av datorer 150 
Kostnader digitalisering 150 
Övrig teknik 100 

Psykosocialt stöd Inköp av datorer 31 
Reinvesteringar av möbler 100 
Tekniska hjälpmedel 40 
Inventarier allmänna rum Onyxen 350 

Barn och familj Inköp av datorer 36 
Reinvesteringar av möbler 30 

Försörjningsstöd och 
Daglig verksamhet Inköp av datorer 25 

Reinvesteringar av möbler 50 
Tekniska hjälpmedel 30 

Vuxna funk.nedsättning Inköp av datorer 20 
Reinvesteringar av möbler 20 
Tekniska hjälpmedel 30 

Summa 1762 



  

    

      
 
 
 

    

     

   

    

  

                
              

            
              

 
               

  

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

Driftkostnader för tekniska hjälpmedel (Licenskostnader, abonnemang, 
service) 

2020: 250 
2021: 250 
2022: 250 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 

Barn och unga 

Utbildning arbete och näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer: Behov av att investera i nya inventarier finns i 
alla socialtjänstens verksamheter. I dagsläget är de flesta boendemiljöer långt ifrån attraktiva. Det finns 
gammal och till och med trasig inredning samt möbler som behöver bytas ut.
I Öpnna jämförelser har Piteå kommun lågt resultat kopplat till innemiljö på vård- och omsorgsboenden. 

Ekonomi 

Personal 
Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa 
hälsofrämjande arbetsplaser: 



  

 

  

    

         
 

  
        

    

        

 

 
    

    
 

    

     

   

    

  

              
      

19SN84 

Bilaga 2.06 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt: Belopp i tkr: 

Flytt av Rubinen (f.d. Onyxen) daglig verksamhet till nya lokaler 
2020: 300 
2021: 
2022: 

Beskrivning av projektet:
Anpassning av lokaler för flytt av Rubinen daglig verksamhet. 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

Syfte/Mål: Erbjuda behovsanpassade lokaler för kundens trygghet och trivsel. 

Fullständig investeringskalkyl: 

Investering (beräkningsgrunder) 
Ombyggnationer och anpassningar. Tillgänglighetsanpassad uteplats. 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 
2020: 
2021: 
2022: 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 

Barn och unga 

Utbildning arbete och näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer: Nya fräscha lokaler nära Piteå centrum med 
anpassade inne- och utemiljöer enligt kundernas behov. 



  

             
                 

          

 

Ekonomi 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser: de finns inga disponibla 
resurser i dagsläget för att genomföra detta inom befintlig ram. Anpassningen måste ändå göras för att fixa 
lokalerna till ändamålet och kunna erbjuda kunderna bra inne- och utemiljöer. 

Personal 



  

 

  

    

  
 
  
 

  
                
                  

 

    
   

              
              

                
               

   

 

 
          

    

          
   

 
 
  

    

     

   

    

19SN84 

Bilaga 2.07 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt: Belopp i tkr: 

Nytt LSS boende 
2020: 0 
2021: 15 000 
2022: 

Beskrivning av projektet:
Nämnden har gett verksamheten i uppdrag att starta en ny LSS boende med 6 platser. Projekteringsmedel 
beviljades i VEP 2019-2021 och finns avsatta i KS centrala pott för rekvirering år 2020. Medlen för 2021 
avser nybyggnation. 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 
Eventuellt Fastighets- och servicenämnden 

Syfte/Mål: Öka möjligheten för fler personer med funktionsvariationer enligt LSS § 9.9 att bli 
självständiga genom att flytta till eget boende. Samt undvika vitesföreläggande från IVO kopplat till 
skyldighet om verkställighet. Ett enskilt vitesföreläggande kan uppgå till ca 55 000 kr/månad så länge inte 
verkställigheten äger rum. De personer som kan komma att erbjudas boendeplats har i dagsläget inga 
verkställda boendebeslut från socialtjänsten. 

Fullständig investeringskalkyl: 

Investering (beräkningsgrunder) 
Nybyggnation av gruppboende beräknas ha en kostnad av ca 15 mkr. 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

Driftkostnader beräknas till ca 1 mkr per boendeplats. Detta avser 
personalkostnader, hyra och material. 

2020: 
2021: 
2022: 6 000 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 

Barn och unga 

Utbildning arbete och näringsliv 



  

             
    

  
               

               
 

               
      
              

          

             
              

           

 
               

  

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet: Erbjuda nya arbetstillfälle till bland annat ungdomar som 
har kompetensen att utföra jobbet. 

Demokrati och öppenhet 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund: Placering av de nya boendet föreslås 
till Bergsviken-Hortlaxområdet där i dagsläget inte finns några boenden enligt LSS vilket skulle bidra till 
bostadsområdets mångfald. 

Livsmiljö 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla: Erbjuda trygga och behovanpassade bostäder till personer 
med funktionsvariationer som bidrar till ökad självständighet 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemöjligheter: Bostad med förslag att byggas i attraktivt 
område Bergsviken-Hortlax med bra transportförbindelser till andra delar av kommunen. 

Ekonomi 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser: Ekonomin påverkas då i 
dagsläget inte finns medel inom befintlig ram för att driva projektet. Investeringsmedel behovs för 
uppbyggnad och driftsmedel för att täcka personal, material och kostnader för inventarier. 

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



  
  

  

 
  

 
   

 

     
 

       
     

     
     

           
       
             

   
 

           

                 
   

 

   
       

 

                 
   

 

   
       

 

                 
   

 

       
     

                   
   

   

             
 

   
   

 

     

Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret Bilaga 5 

Nämnd: Socialnämnden Uppdaterad: 2019-03-28 
Priskompensation år 2020
Avtal med indexklausul 

Avtalsområde Avtalstid Leverantör Ramavtalets 
omfattning 
inom driften 
år 2019 (tkr) 

Index Prognostiserad 
prisutveckling år 
2020 (%) 

Prognostiserad 
kostnadsutveckling 
år 2020 (tkr) 

Kommentarer (ange 
beräkningsgrund) 

Köp av tjänst (entrepr) 
Sysselsättn, SO 090101-löpande/år 

Bryggan Ekonomisk Förening 937 Fast enl avtal 2,00% 
19 Årlig uppräkning enl avtal 

Köp av tjänst (entrepr) 
Träffp café Ernst, SO 

150101-löpande/år RSMH 291 Fast enl avtal 3,00% 

9 

Årlig uppräkning enl avtal. (Vi 
betalar dessutom ett årligt fast 
belopp om 66 tkr, vilket ej ingår i 
indexuppräkningen.) 

Köp av tjänst, 
Ungdomsmottagning, SO 

140101-löpande/år Region Norrbotten 335 Enl avtal 2,00% 

7 

Årlig uppräkning enl avtal (1-3%) 

Köp av tjänst, SO Från fall till fall Missbruksvård (inst.) 10 023 Uppräkning av 
utfallet 2017 med 
prisökningar 
senaste år 

3,00% 

301 

Genomsnittlig höjning av 
dygnskostnad senaste 5 åren är 
ca 10% 

Köp av tjänst, SO Från fall till fall HVB-hem (inst.) 6 487 Uppräkning av 
utfallet 2017 med 
prisökningar 
senaste år 

3,00% 

195 

Genomsnittlig höjning av 
dygnskostnad senaste 5 åren är 
ca 3,3% 

Köp av tjänst, SO Från fall till fall Förstärkta familjehem 6 900 Uppräkning av 
utfallet 2017 med 
prisökningar 
senaste år 

1,00% 

69 

Stora variationer olika år. Använder 
samma som föregående år 

Köp av tjänst, SO Från fall till fall Sjuklön privata ass.anordnare 1 600 Uppräkning av 
utfallet 2017 med 
uppskattad 
löneökn 

3,00% 

48 

Enligt lagstiftning och 
löneutveckling 

Köp av tjänst, SO Från fall till fall Omkostnadersättningar: inom 
SO-avd 

4 585 Uppräkning av 
utfallet 2017 med 
uppskattad 
prisökning (KPI) 

1,05% 

48 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring 



  
  

  

 
  

 
   

 

     
 

       
     

                               
 

                               
 

                               
 

       

 

   
     
           

     

             

               

               

         

             

           

       
 

         

             
   

       

           
     

     

           
     

       

Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret Bilaga 5 

Nämnd: Socialnämnden Uppdaterad: 2019-03-28 
Priskompensation år 2020
Avtal med indexklausul 

Avtalsområde Avtalstid Leverantör Ramavtalets 
omfattning 
inom driften 
år 2019 (tkr) 

Index Prognostiserad 
prisutveckling år 
2020 (%) 

Prognostiserad 
kostnadsutveckling 
år 2020 (tkr) 

Kommentarer (ange 
beräkningsgrund) 

Köp av tjänst (entrepr) 
Sysselsättn, SO 090101-löpande/år 

Bryggan Ekonomisk Förening 937 Fast enl avtal 2,00% 
19 Årlig uppräkning enl avtal 

Köp av tjänst, ADM 2012-02-16 och löpande Serviceavtal med Mercur m fl 13 AKI för bransch Q 3,62% 
0 

Enligt SCB:s index AKI för 
bransch Q 

Köp av tjänst, SO 2012-02-16 och löpande Serviceavtal med Mercur m fl 128 AKI för bransch Q 3,62% 
5 

Enligt SCB:s index AKI för 
bransch Q 

Köp av tjänst, ÄO 2012-02-16 och löpande Serviceavtal med Mercur m fl 76 AKI för bransch Q 3,30% 
3 

Enligt SCB:s index AKI för 
bransch Q 

Lagstyrning, SO Löpande avtal Försörjningsstödet 25 724 Utfallet 2017 
(riksnorm 
förändrad 2018) 

1,60% 

834 

Riksnormhöjning 2018 1,6%. 
Därutöver har barns personliga 
kostnader höjts med 200 kr för alla 
åldersgrupper (barnbidrag) ca 422 
tkr 

Leasing bilar, ADM Löpande avtal Handelsbanken finans 220 Branschens 
prisökningar 

1,05% 
2 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring 

Leasing bilar, SO Löpande avtal Handelsbanken finans 1 169 Branschens 
prisökningar 

1,05% 
12 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring

Leasing bilar, ÄO Löpande avtal Handelsbanken finans 3 018 Branschens 
prisökningar 

1,05% 
32 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring 

Försäkringar ADM Löpande avtal Fordonsförsäkring 8 KPI 1,05% 
0 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring 

Försäkringar SO Löpande avtal Fordons-, ansvars- och 
olycksfallsförsäkringar 

134 KPI 1,05% 
1 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring

Försäkringar ÄO Löpande avtal Fordons- och 
ansvarsförsäkringar 

443 KPI 1,05% 
5 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring 

IT-system pers.ass, SO 171001-180930 med option 
på förlängning 

Intraphone 115 AKI 2,08% 
2 

Enligt SCB:s index AKI SNI K-N 

IT/konsulttjänst ADM Olika beroende på leverantör Time-Care, Aditro, Sv E-ident, 
Entergate, EBI, JP-Infonet 

3 852 KPI 1,05% 
40 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring 

IT/konsulttjänst SO Olika beroende på leverantör TimeCare, TCP, JP-Infonet, 
Ilab, Tieto m fl 

750 KPI 1,05% 
8 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring

IT/konsulttjänst ÄO Olika beroende på leverantör TimeCare, TCP, JP-Infonet, 
Ilab, Tieto m fl 

2 607 KPI 1,05% 
27 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring 



  
  

  

 
  

 
   

 

     
 

       
     

 
 

 

             
     

   

       

                     

       
 

   

         
 

   

         
 

   

           
 

   

                   

             

               

           

           

         

           

Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret Bilaga 5 

Nämnd: Socialnämnden Uppdaterad: 2019-03-28 
Priskompensation år 2020
Avtal med indexklausul 

Avtalsområde Avtalstid Leverantör Ramavtalets 
omfattning 
inom driften 
år 2019 (tkr) 

Index Prognostiserad 
prisutveckling år 
2020 (%) 

Prognostiserad 
kostnadsutveckling 
år 2020 (tkr) 

Kommentarer (ange 
beräkningsgrund) 

Köp av tjänst (entrepr) 
Sysselsättn, SO 090101-löpande/år 

Bryggan Ekonomisk Förening 937 Fast enl avtal 2,00% 
19 Årlig uppräkning enl avtal 

Konsulttjänster SO: 
Studiecirkelvht, handledn, 
tolkn, förtroendetandl, 
fam.rätt 

Olika beroende på leverantör ABF, Lotta Lindgren, Zebra i 
Norr, NLL, Tolkjouren, Umeå 
fam.rättsbyrå mfl ftg 

1 722 KPI 1,05% 

18 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring 

Konsulttjänster ÄO: 
dietist, 
läkemedelskontroll 

2015-04-01 och löpande NLL, Apoteket 215 AKI branch Q 1,05% 

2 

Enligt SCB:s index AKI bransch Q 

Externa hyror, SO Löpande avtal PiteBo 3 271 Genomsnittlig 
hyreshöjning i 
norrbotten 

1,60% 

52 

Pitebos höjning 2018 

Externa hyror, SO Löpande avtal Externa fastighetsbolag 4 709 Genomsnittlig 
hyreshöjning i 
norrbotten 

1,60% 

75 

Pitebos höjning 2018 

Externa hyror, ÄO Löpande avtal PiteBo 4 037 Genomsnittlig 
hyreshöjning i 
norrbotten 

1,60% 

65 

Pitebos höjning 2018 

Externa hyror, ÄO Löpande avtal Externa fastighetsbolag 2 528 Genomsnittlig 
hyreshöjning i 
norrbotten 

1,60% 

40 

Pitebos höjning 2018 

Nyckelgömmor ÄO 2015-12-01 till 2020-11-30 Swedlock AB / Nordea Finans 480 KPI 1,23% 
6 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring 

Tekniska hjälpmedel, SO 2016-01-01 till 2019-12-31 Norrbottens Läns Landsting 264 Landstingspris-
index 

3,40% 
9 

Uppräkning enl. 
landstingsprisindex

Tekniska hjälpmedel, ÄO 2016-01-01 till 2019-12-31 Norrbottens Läns Landsting 7 000 Landstingspris-
index 

3,40% 
238 

Uppräkning enl. 
landstingsprisindex 

Abonnemang Hjälpmedel, 
SO 

2016-01-01 till 2019-12-31 Norrbottens Läns Landsting 80 Landstingspris-
index 

3,40% 
3 

Uppräkning enl. 
landstingsprisindex 

Abonnemang Hjälpmedel,
ÄO 

2016-01-01 till 2019-12-31 Norrbottens Läns Landsting 911 Landstingspris-
index 

3,40% 
31 

Uppräkning enl. 
landstingsprisindex 

Transporter hjälpmedel,
ÄO 

Löpande avtal Fastighetskontoret 430 KPI 1,23% 
5 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring

Tvätteritjänster, ÄO 130301 tillsvidare Textilia 938 Tvätt- och 
textilserviceindex 

1,20% 
11 

Branschindex för tvätt och 
textilservice 



  
  

  

 
  

 
   

 

     
 

       
     

       

                 

           

 
           

 
               

 
             

 
           

           

           
       

           
       

       
           

                         

                     

Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret Bilaga 5 

Nämnd: Socialnämnden Uppdaterad: 2019-03-28 
Priskompensation år 2020
Avtal med indexklausul 

Avtalsområde Avtalstid Leverantör Ramavtalets 
omfattning 
inom driften 
år 2019 (tkr) 

Index Prognostiserad 
prisutveckling år 
2020 (%) 

Prognostiserad 
kostnadsutveckling 
år 2020 (tkr) 

Kommentarer (ange 
beräkningsgrund) 

Köp av tjänst (entrepr) 
Sysselsättn, SO 090101-löpande/år 

Bryggan Ekonomisk Förening 937 Fast enl avtal 2,00% 
19 Årlig uppräkning enl avtal 

Inkontinenshjälpmedel, 
SO 

2016-02-01 till 2019-01-17 Region Norrbotten 166 KPI 3,40% 
6 

Uppräkning enl. 
landstingsprisindex 

Inkontinenshjälpmedel,
ÄO 

2016-02-01 till 2019-01-17 OneMed Sverige AB med fl. 538 KPI 1,23% 
7 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring 

Inkontinenshjälpmedel,
ÄO 

2016-01-01 till 2019-10-31 Norrbottens Läns Landsting 2 805 Landstingspris-
index 

1,30% 
36 

Uppräkning enl. 
landstingsprisindex 

Laboratoriematerial, 
sjukvådrdsartiklar, SO 

2017-07-01 till 2020-06-30 Region Norrbotten 233 KPI 3,40% 
8 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring 

Laboratoriematerial,
sjukvådrdsartiklar, ÄO 

2012-07-01 till 2019-06-30 Mediq, med fl. 1 457 KPI 3,40% 
50 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring 

Laboratoriematerial,
sjukvådrdsartiklar, ÄO 

2016-02-01 till 2019-01-17 OneMed Sverige AB 639 KPI 3,40% 
22 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring 

Laboratoriematerial,
sjukvådrdsartiklar, ÄO 

2016-01-01 till 2019-10-31 Norrbottens Läns Landsting 1 943 Landstingspris-
index 

1,30% 
25 

Uppräkning enl 
landstingsprisindex 

Hjälpmedel Sondmatning
ÄO 

2015-05-01 till 2019-03-31 Norrbottens Läns Landsting 300 KPI 1,30% 
4 

Uppräkning enl. 
landstingsprisindex 

Färdtjänst, SO 150701-190630 Piteå Taxi 5 135 Taxiindex 4,40% 
226 

Uppräkning enligt taxiindex, jan 
2018 - juli 2018 2,2% 

Färdtjänst, ÄO 150701-190630 Piteå Taxi 2 750 Taxiindex 4,40% 
121 

Uppräkning enligt taxiindex, jan 
2018 - juli 2018 2,2% 

Trygghetslarm, SO 20180101-20191231 Doro 4 KPI 1,23% 0 Ingen prisuppräkning i avtal 
Trygghetslarm; ÄO 20180101-20191232 Doro Care 1 129 KPI 1,23% 

14 
10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring 

Vaktjänster och larm, SO Löpande avtal NSV, Ikano bank, SOS Alarm, 
Comdate 

235 AKI 3,62% 
8 

Enligt SCB:s index AKI bransch Q 

Vaktjänster och larm, ÄO Löpande avtal NSV, SOS Alarm 5 AKI 1,20% 
0 

Enligt SCB:s index AKI bransch Q 
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Nämnd: Socialnämnden Uppdaterad: 2019-03-28 
Priskompensation år 2020
Avtal med indexklausul 

Avtalsområde Avtalstid Leverantör Ramavtalets 
omfattning 
inom driften 
år 2019 (tkr) 

Index Prognostiserad 
prisutveckling år 
2020 (%) 

Prognostiserad 
kostnadsutveckling 
år 2020 (tkr) 

Kommentarer (ange 
beräkningsgrund) 

Köp av tjänst (entrepr) 
Sysselsättn, SO 090101-löpande/år 

Bryggan Ekonomisk Förening 937 Fast enl avtal 2,00% 
19 Årlig uppräkning enl avtal 

Drivmedel, ADM 180629-200630, 2 års 
förlängning i taget 

OKQ8 47 Branschindex 
diesel 

1,05% 
0 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring 

Drivmedel, SO 180629-200630, 2 års 
förlängning i taget 

OKQ8 324 Branschindex 
diesel 

1,05% 
3 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring

Drivmedel, ÄO 140629-200630, 2 års 
förlängning i taget 

OKQ8 1 385 Branschindex 
diesel 

1,05% 
15 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring 

El, SO 2007-09-01 till 2017-08-31, 
förlängs 2 år åt gången 

PiteEnergi 382 Branschindex el 1,05% 
4 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring

El, ÄO 2007-09-01 till 2019-08-31, 
förlängs 2 år åt gången 

PiteEnergi 96 Branschindex el 1,05% 
1 

10 års medel av 
prisbasbeloppsförändring 

Forskning och utveckling Löpande avtal Kommunförbundet 463 Medelvärde av 
tidigare höjningar 

4,00% 
19 

Medelvärde av höjning 

Bostadsanpassning, SO Soc står för alla kostnader 
som fastighets har samt 
deras inköp från leverantörer 

Fastighetskontoret 3 291 Underhållsindex 2,50% 

82 

Enligt underhållsindex från 
fastighets 

Bostadsanpassning, ÄO Soc står för alla kostnader 
som fastighets har samt 
deras inköp från leverantörer 

Fastighetskontoret 3 640 Underhållsindex 2,50% 

91 

Enligt underhållsindex 

Totalt: 122 966 (tkr) 2 964 (tkr) prisökning 
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