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Ledamöter 
Ersättare för kännedom 

Socialnämnden 

Tid 2020-09-08 kl. 08:00-14:00 

Plats Fyrkanten, distanssammanträde 

Ledamöter Sven-Gösta Pettersson (S), ordförande 
Nina Lindström (V), vice ordförande 
Maria Truedsson (S) 
Cristian Bergvall (S) 
Mariann Lindberg (S) 
Urban Vikström (S) 
Maria Fäldt (V) 
Emeli Lundström (MP) 
Ellinor Sandlund (M) 
Britta Lysholm (C) 
Anton Nilsson (C) 
Malin Viklund (KD) 
Siv Forslund (SJV) 

Övriga deltagare Fredrik Sjömark 
Hilda Larsson (S), Adjungerad ledamot 
Petter Fredriksson (MP), Adjungerad ledamot 

Eva-Lena Lundberg, sekreterare 
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1. Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr 20SN9 

Förslag till beslut 
Förslag till justerare: Maria Fäldt 
Tid och plats för justering: 16 september kl 14:00, socialtjänsten 
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2. Ändring av dagordning september 2020 
Diarienr 20SN52 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner ändringarna av dagordning. 

Ärendebeskrivning
Ärendet Budgetuppföljning föreslås strykas från dagordningen för Socialnämndens 
sammanträde 2020-09-08 på grund av att uppföljningen är en del av delårsrapporten. 

Beslutsunderlag 
 Ändring av dagordning september 2020 
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3. Budgetuppföljning 2020 
Diarienr 20SN12 
Emelie Nilsson, controller & Malin Wikström, controller 
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4. Delårsredovisning socialnämnden 2020. 
Diarienr 20SN136 
Emelie Nilsson,controller, Malin Wikström, controller & Linda Stenström, 
kvalitetssamordnare 

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna delårsredovisning 2020 med bilagor. 

Ärendebeskrivning
Delårsrapport ska upprättas i enlighet med gällande lagstiftning, rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning (RKR) samt kommunens redovisningsreglemente. 

Syftet med rapporten är att följa upp och styra ekonomi, personal och verksamhet mot 
fastställda kommunövergripande mål. 

Delårsrapporten ska innehålla: 
- Budgetuppföljning med fokus på helårsprognos 
- Verksamhetsuppföljning med fokus på helårsprognos 

Beslutsunderlag 
 Delårsredovisning socialnämnden 2020 
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5. Riktade nämndsmål och nyckeltal 
Diarienr 20SN148 
Linda Stenström, kvalitetssamordnare 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att: 
- Behålla alla nyckeltal och följa upp dem på nämndsnivå tillsvidare 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att: 
- Behålla de riktade nämndsmålen under 2020 men att de tas bort från 2021. 

Ärendebeskrivning
Inför VEP 2020-2022 beslutade Kommunfullmäktige att ta bort alla riktade nämndsmål samt 
stryka många nyckeltal. De strukna nyckeltalen samt de riktade nämndsmålen är det nu upp till 
varje nämnd att fatta beslut om de vill fortsätta följa dessa på nämndsnivå. Varje avdelningschef 
har gått igenom de nyckeltal som hör till den avdelning de representerar och de allra flesta har 
föreslagit att de ska vara kvar tillsvidare. 
Gällande de riktade nämndsmålen är förslaget att de tas bort till 2021 eftersom nämnden fattat 
beslut om egna målbilder som kan likställas med nämndsmål. 

I bifogat underlag ser ni vilka nämndsmål och nyckeltal det gäller. 

Beslutsunderlag 
 §117 SNAU Riktade nämndsmål och nyckeltal 
 Underlag - Nyckeltal 2020 (Socialnamnden) 

Beslutet skickas till 
Henrik Franklin, ekonomikontoret 
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6. Ändring av delegationsordning 2020 
Diarienr 20SN103 
Linda Stenström, kvalitetssamordnare 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden godkänna föreslagna ändringar i 
delegationsordningen. 

Ärendebeskrivning
Överklagan mm 
Under punkten A2 i delegationsordningen föreslår förvaltningen flera ändringar som gäller 
formuleringen av punkterna samt punkternas placering i delegationsordningen. Tanken är att 
dessa förändringar ska underlätta för delegater att hitta rätt punkt i delegationsordningen och att 
ordningen också ska följa processen för överklagan. Skrivningarna har omformulerats mer 
utifrån hur det står i lagtexten. 
Förtydliganden har också gjorts för vem som är delegat när ursprungsbeslutet är fattat av nämnd 
eller utskott. 

Punkten A2.5 är helt ny och den har lagts till för att säkerställa att när det gäller beslut som inte 
får delegeras så är det också AU som ska skriva ev. yttranden. 

Punkterna A2.9 och A2.10 är helt nya då det framkommit ett behov av dessa punkter då vi 
ansöker om ersättning från migrationsverket både inom barn och familj och inom ekonomiskt 
bistånd. 

Punkten A2.26 Föreslås en ändring i delegat där delegationen finns på handläggare och 
enhetschef och att avdelningschef och omsorgschef stryks. 

Familjerätt 
För att samla ihop alla ärenden som hör till familjerätten har en ny rubrik för detta gjorts som 
ersätter rubriken E – Föräldrabalken samt att ett antal punkter som tidigare legat under A och B 
flyttats till den nya rubriken. Familjerättsavsnittet är också uppdelat i tre delar; Adoption, 
Faderskap och föräldraskap samt Vårdnad, boende, umgänge. 

Punken D1.1 är helt ny utifrån en lagändring som trätt ikraft som innebär att man ska utse en 
utredare i adoptionsärenden. Den som utsetts till utredare ska bl.a. redovisa det som 
framkommit för domstolen och lämna förslag till beslut enl. 4 kap 15 § vilket innebär att 
tidigare delegationsförbud enl 4 kap. 10 § SoL inte längre är aktuellt. Bestämmelsen innebär att 
det inte längre är socialnämnden som ska yttra sig till domstolen utan att det - i likhet med vad 
som gäller i mål om vårdnad, boende och umgänge - är en utredare som får socialnämndens 
uppdrag att genomföra adoptionsutredningen. 

Punkten D2.6 är helt ny. 
Punkten D2.6 är ny. Har inte haft någon punkt om att ej godkänna avtal för vårdnad, boende 
och umgänge. 
Punkten D2.7 är helt ny. 
Punkterna J5, J5.1, J6 och J6.1 – tillägg i text ”per månad” för att det inte ska misstolkas enligt 
förslag från enhetschef bistånd och LSS 
Punkten Q3.4 har kompletterats med förvaltningschef som delegat. 
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Beslutsunderlag 
 §118 SNAU Ändring av delegationsordning 2020 
 Utdrag socialnämndens delegationsordning familjerätt + överklagan 

Beslutet skickas till 
Linda Stenström 
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7. Planeringsförutsättningar 
Diarienr 20SN142 
Linda Stenström, kvalitetssamordnare 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden tar del av informationen om 
planeringsförutsättningar för socialnämndens verksamhet. 

Ärendebeskrivning
Planeringsförutsättningar för socialnämndens verksamhet beskriver på ett övergripande sätt hur 
socialtjänsten styrs och leds. I dokumentet beskrivs också kommunövergripande uppdrag med 
socialtjänstens deltagande samt hur socialtjänstens organisation ser ut med 
verksamhetsbeskrivningar för varje avdelning. 
Dokumentet ska fungera som ett komplement till Verksamhetsplan och vara ett uppslagsverk 
för att snabbt kunna få en bild över vilka områden socialtjänsten spänner över. 

Beslutsunderlag 
 §119 SNAU Planeringsförutsättningar 
 Planeringsförutsättningar socialnämndens verksamhet 
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8. Tertialrapport hälso- och sjukvård 
Diarienr 20SN105 
Christer Grahn, Hälso- och sjukvårdschef 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning
Se bilaga 

Beslutsunderlag 
 Tertialrapport HSL maj-augusti 2020 
 Tertial 2 
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9. Tertialrapport Vård- och omsorgsboende 
Diarienr 20SN106 
Magdalena Jonsson, avdelningschef vård-och omsorgsboende 
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10. Tertialrapport Psykosocialt stöd till vuxna samt daglig 
verksamhet 
Diarienr 20SN108 
Monica Wiklund-Holmström, avdelningschef psykosocialt stöd och daglig 
verksamhet 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 
Behov av ny gruppbostad kvarstår och samverkan för att hitta lämpliga lokaler med externa 
aktörer pågår. Sjuklönekostnaderna har ökat under andra tertialen 2020 jämfört med 2019 med 
xx kronor på grund av Covid-19. Inga brukare har konstaterats med Covid-19. 
Avdelningen prognosticerar ett underskott på 0,3 mkr. Under tertialen har vi verkställt 6 beslut 
om Bostad med särskild service samt 12 beslut om sysselsättning/daglig verksamhet. 3 brukare 
har flyttat ut från särskilt boende till ordinärt boende. 

Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 2 

Beslutet skickas till 
Monica Wiklund Holmström 
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11. Tertialrapport Ordinärt boende 
Diarienr 20SN109 
Helena Magnusson, avdelningschef ordinärt boende 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning
Verksamheten har under perioden fortsatt att präglas av covid-19 pandemin, främst utifrån en 
förhållandevis hög personalfrånvaro. De verksamheter som förändrades eller stängdes på grund 
av pandemin har fortsatt vara stängda. Hittills har vi i inte haft någon brukare med covid-19. 
Bedömningen är att det i många grupper ändå varit en bättre sommar än ifjol. 

Resultatet under perioden är -4,1 mkr och består av fortsatt höga personalkostnader och till viss 
del ofinansierad verksamhet. Totalt tom Augusti är budgetavvikelsen 9,1 mkr. Det negativa 
resultatet är påverkat av kostnader orsakade av pandemin motsvarande hittills 3 miljoner. 

Som en del i arbetet med bemanningsekonomi har planeringssystemet-TES, som används i 
hemtjänsten, uppgraderats och planerare och enhetschefer har utbildats. Syftet är att få ett bättre 
system, bättre planering samt bättre kunna analysera planerad tid i hemtjänsten. En viss 
överanställning har funnits i vissa hemtjänstgrupper för att säkerställa verksamheten. 

Sjukfrånvaron har fortsatt vara hög och i vissa grupper, vissa månader, över 30%. Under 
perioden har ändå sjukfrånvaron minskat. Sjukfrånvaron < 14 dagar låg på 14,98% i April och 
var i Augusti 12,03%. Sjukfrånvaron > 14 dagar låg på 8,67% i April och var i Augusti 7,65%. 

Beslutsunderlag 
 Tertialrapport Ordinärt boende 
 Tertialrapport 2 ordinärt boende 
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12. Tertialrapport Individ- och familjeomsorgen 
Diarienr 20SN110 
Tomas Backeström, avdelningschef individ- och familjeomsorgen 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning
Se bilaga 1 

Beslutsunderlag 
 Tertialrapport IFO 
 Tertialrapport 2 IFO 
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13. Tertialrapport Stöd till vuxna funktionsnedsatta 
Diarienr 20SN111 
Leena Leijon, avdelningschef personlig assistans 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning
Rapporten beskriver förändringar i vår verksamhet, arbete med kvalitét och covid-19. Här ges 
även en beskrivning av mål, uppdrag och aktiviteter. 
Redogörelse för hur verksamheten går i förhållande till budget, hur avser vi att jobba för 
medborgarnas möjlighet till inflytande samt en kort beskrivning av antal brukare. 

Beslutsunderlag 
 Tertialrapport vuxna funktionsnedsatta maj-augusti 2020 
 Tertialrapport vuxna funktionsnedsatta T2 maj - augusti 2020 
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14. Tertialrapport En ingång 
Diarienr 20SN107 
Lena Enqvist, omsorgschef myndighetsutövning 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning
Under andra tertialen är det ett fortsatt lågt inflöde av ansökningar vad gäller insatser som t.ex. 
hemtjänst och särskilt boende. De som under tertialen ansökt om särskilt boende har princip 
kunna erbjudas det omgående. Däremot har flera valt att avvakta inflyttning p.g.a. besöksförbud 
och rädsla för smittspridning. Det har under andra tertialen även varit ett längre antal hushåll 
som sökt försörjningsstöd och kostnaderna fortsätter att minska. Stabsmötena kopplade till 
Covid-19 har under sommaren även innefattat övriga operativa frågor något som fallit väl ut. 
Operativa ledningsmöten 1 ggr/vecka kommer därför att permanentas från och med 1/9. 

Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 2 - En Ingång 
 Tertialrapport 2 2020(700815) 1 
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15. Sammanhållen LSS-enhet 
Diarienr 20SN49 
Lena Enqvist, omsorgschef myndighetsutövning 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden behålla nuvarande organisation. 

Ärendebeskrivning
LSS är en komplicerad lagstiftning som kräver en särskild kunskap hos handläggaren och 
intresse för att följa praxis och domar. Utifrån det är det viktigt att särskilda handläggare 
hanterar dessa ärenden föra att säkerställa en rättssäker handläggning. Det sker i dag en 
samverkan mellan handläggarna på de två enheterna som skulle kunna utvecklas än mer. Ett 
område som identifierats som viktigt är att unga som inte bedöms ha rätt till personlig assistans 
inte skall hamna mellan stolarna vilket kan innebära att inget stöd erbjuds. Där har 
handläggarna hittat ett sätt att hantera detta genom nära samarbete mellan LSS-handläggare för 
barn och LSS-handläggare för vuxna. Andra områden som identifierats som viktiga att 
intensifiera samverkan gäller metodträffar och samråd. Där har en planering gjorts för hösten 
med regelbundna metodträffar och samråd. Utifrån barnkonventionens intentioner ser vi att det 
är av vikt att barn med rätt till insatser via LSS-lagstiftningen fortsätter att hanteras inom Stöd 
till barn och familj av särskilda LSS-handläggare. Detta för att säkerställa att bedömning och 
handläggning utgår från barnets behov och inte inom vilket lagrum verkställigheten sker. 

Beslutsunderlag 
 §120 SNAU Sammanhållen LSS-enhet 
 Gemensam LSS - enhet 
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16. Rapportering av ej verkställda beslut - LSS 2020 
Diarienr 20SN86 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden överlämna statistikrapport över ej 
verkställda beslut LSS 2020 kvartal 2 till kommunfullmäktige och revisorerna 

Ärendebeskrivning
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal på 
målgrupperna 0-65 år, det på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och 
omsorg. Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

Under kvartal 2 2020 fanns det 8 st gynnande ej verkställda beslut LSS, dessa är fördelade som 
följande 

2 st Daglig verksamhet 
3 st Boende vuxna 
1 st Ledsagarservice 
1 st Kontaktperson 
1 st Korttidsvistelse 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Det kvarstår utmaningar att tillgdose behov inom Bostad med särskild service för vuxna i form 
av gruppbostad. Arbete pågår med att finna lämplig lokal för ändamålet. Inom daglig 
verksamhet arbetar vi med att identifiera brukarnas behov och önskemål via kartläggning och 
att hitta lämplig sysselsätttning, till exempel genom fler externa placeringar. 

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

Budget 
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter för socialtjänsten där vi ej lyckats verkställa beslut. 

Beslutsunderlag 
 §121 SNAU Rapportering av ej verkställda beslut - LSS 2020 
 Rapportering LSS Q 2 - avidentifierad 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna 
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17. Rapportering av ej verkställda beslut - SoL 2020 
Diarienr 20SN85 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden överlämna statistikrapport över ej 
verkställda beslut SoL 2020 kvartal 2 till kommunfullmäktige och revisorerna 

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

Målgrupperna 0-65 år 
Under kvartal 2 2020 så fanns det totalt… 

Målgrupperna 65 och äldre 
Under kvartal 2 fanns det 10 beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. Det är två 
fler jämfört med senaste rapporteringen. 
- 8 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform 
- 1 beslut avser om hemtjänst 
- 1 beslut avser kontaktperson 

Anledning till att beslut ej verkställts har i fem ärenden en direkt koppling till Covid-19 
- 1 tackar nej till erbjudande på grund av besöksförbud inom särskild boendeform 
- 3 har ej kunnat flytta på grund av tillfälligt inflyttningsstop inom särskild boendeform 
- 1 har tills vidare avböjt verkställighet av insats i ordinär boendeform på grund av pågående 
pandemi 

Övriga ej verkställda beslut handlar om resursbrist eller att medborgaren tackar nej till erbjuden 
plats inom särskild boendeform om det inte uppfyller deras specifika önskemål. Kontaktperson 
har ej verkställts till följd av att det saknats lämplig person och dessutom har medborgaren tills 
vidare tackat nej till insatsen. 

Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 

Målgrupperna 0-65 år 
…. 

Målgrupperna 65 och äldre 
Besöksförbud inom särskild boendeform, tillfälliga inflyttningsstop till följd av Covid-19 har 
medfört att tiden från beslut till verkställighet har påverkats under det andra kvartalet. Samtidigt 
kvarstår medborgarnas förväntningar och krav på att de ska kunna erbjudas plats inom särskild 
boendeform som stämmer överens med deras specifika önskemål. Medborgare som inte kunnat 



 
  
 

               
 

               
                 

              
              

             
 

                  
                

    
 

 
 

 
   

 
 

    
              

            
          

 
 

 
 

   
            

 
    

            
 

 
           
      
       

 

Kallelse 

Page 20 of 306

bo kvar i ordinär boendeform i vänta på har istället fått bo i tillfällig boendeform. 

Behovet av demensplatser fortsätter att ligga på en lägre nivå jämfört med föregående år vilket 
leder till att tiden från beslut till verkställighet är förhållandevis kort. I vissa fall har det medfört 
att medborgaren tackat nej till erbjuden plats då det funnits förväntan om längre väntetid. 
Medborgare som har behov av somatisk plats får vanligtvis vänta längre men det finns 
möjlighet av korta väntetiden om medborgaren kan tänka sig att bo i ytterområdena. 

Av de som under kvartal 2 väntat mer än tre månader på plats i särskild boendeform har sex 
beslut verkställts, en har avlidit och en vill fortsätta bo kvar hemma så länge det råder 
besöksförbud inom särskild boendeform. 

Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 

Målgrupperna 0-65 år 
…. 

Målgrupperna 65 och äldre 
Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 
utifrån medborgarens behov, situation och resurser. För att minska belastning på övriga 
verksamheter görs ständigt översyn av boendekön och vid behov omprioriteringar. 

Konsekvensbeskrivning 
Budget 

Målgrupperna 0-65 år 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 

Målgrupperna 65 och äldre 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 

Beslutsunderlag 
 §122 SNAU Rapportering av ej verkställda beslut - SoL 2020 
 Rapport SoL ÄO - avidentifierad 
 Rapportering SoL Q 2 - avidentifierad 



 
  
 

        
   
    

   
       

     
 

 
        

 
 

          
 

Kallelse 

Page 21 of 306

18. Delegationsbeslut juni till och med juli 2020 
Diarienr 20SN20 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden godkänna anmälda delegationsbeslut 
2020-06-01 till och med 2020-07-31 

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut fattade 2020-06-01 till och med 2020-07-31 anmäls. 

Beslutsunderlag 
 §124 SNAU Delegationsbeslut juni till och med juli 2020 
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19. Delgivningar september 2020 
Diarienr 20SN138 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Beslutsunderlag 
 §119 KF Budget 2021 och verksamhetsplan (VEP) 2021 - 2023 
 Budget 2021 och verksamhetsplan (VEP) 2021 - 2023 
 §125 KF Näringslivsprogram 
 Näringslivsprogram 
 §128 KF Reglemente för styrelse och nämnder 
 Reglemente för styrelse och nämnder 
 §136 KF Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
 §33 FSN Avvikelserapportering måltidsservice 
 Avvikelser måltidsleveranser T1 2020 
 Byte av dataskyddsombud 
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20. Avslagsbeslut med anledning av begärda handlingar 
Diarienr 20SN81 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning
Beslut tagna av tjänstepersoner om att delvis eller helt avslå begäran om utlämnande av 
handling i enlighet med 2 kap 3 och 7 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) samt 26 kap 1 § 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Datum Delegat Avslaget gavs till 
2020-06-01 Monica Wiklund Holmström Piteå-Tidningen 
2020-06-11 Tomas Backeström Norra Västerbotten 
2020-06-23 Tomas Backeström Piteå-Tidningen 
2020-06-24 Inger Blomqvist Piteå-Tidningen 
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21. Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutsrätt 2020 
Diarienr 20SN19 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt till och med maj: 

2020-05-18 Placering enligt 4 kap 1 § SoL 
2020-05-20 Placering enligt 11 § LVU 
2020-06-10 Bistånd enligt SoL 4:1 med tre månaders behandling 
2020-06-17 Placering enligt socialtjänstlagen 11 § LVU 
2020-06-15 Placering enligt socialtjänstlagen 11 § LVU 
2020-06-15 Placering enligt socialtjänstlagen 11 § LVU 
2020-06-30 Placering enligt socialtjänstlagen 11 § LVU 
2020-07-28 Placering enligt 4 kap 1 § SoL 
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22. Återkoppling av ärendebevakningslistan 2020 
Diarienr 20SN18 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för september 2020. 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – redovisas hösten 2020 
- Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart anhörigstödverksamhet – redovisas 
hösten 2020 

Beslutsunderlag 
 §126 SNAU Återkoppling av ärendebevakningslistan 2020 
 Ärendebevakningslistan september 2020 
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23. Ordförande och socialchef informerar 
Diarienr 20SN24 
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24. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 20SN22 
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25. Av ledamöter väckta frågor 
Diarienr 20SN23 



 
    

 
   

  
 
   

Ärende 2 

Ändring av dagordning 
september 2020 

Page 29 of 306



 
  

 
  

  

 
 

     

   
     

 
        

            

 
 

   
           

 
 
 

  
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
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Datum 2020-09-02 
Dnr 20SN52 

Ändring av dagordning september 2020 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ändringarna av dagordning. 

Ärendebeskrivning
Ärendet Budgetuppföljning föreslås strykas från dagordningen för Socialnämndens 
sammanträde 2020-09-08 på grund av att uppföljningen är en del av delårsrapporten. 

Beslutsunderlag 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



 
    

 
 

   
 
   

Ärende 4 

Delårsredovisning 
socialnämnden 2020. 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
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Datum 2020-09-03 
Dnr 20SN136 

Delårsredovisning socialnämnden 2020 

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna delårsredovisning 2020 med bilagor. 

Ärendebeskrivning
Delårsrapport ska upprättas i enlighet med gällande lagstiftning, rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) samt kommunens redovisningsreglemente. 

Syftet med rapporten är att följa upp och styra ekonomi, personal och verksamhet mot 
fastställda kommunövergripande mål. 

Delårsrapporten ska innehålla: 
- Budgetuppföljning med fokus på helårsprognos 
- Verksamhetsuppföljning med fokus på helårsprognos 

Beslutsunderlag
Delårsrapport aug 2020 

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

Linda Stenström 
Kvalitetssamordnare med EU-ansvar 
Socialförvaltningen 



 
    

 
   
 

 
   

Ärende 5 

Riktade nämndsmål och 
nyckeltal 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-08-19 

Utdragsbestyrkande 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att: 
Behålla alla nyckeltal och följa upp dem på nämndsnivå tillsvidare 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att: 
Behålla de riktade nämndsmålen under 2020 men att de tas bort från 2021. 

Inför VEP 2020-2022 beslutade Kommunfullmäktige att ta bort alla riktade nämndsmål samt 
stryka många nyckeltal. De strukna nyckeltalen samt de riktade nämndsmålen är det nu upp 
till varje nämnd att fatta beslut om de vill fortsätta följa dessa på nämndsnivå. Varje 
avdelningschef har gått igenom de nyckeltal som hör till den avdelning de representerar och 
de allra flesta har föreslagit att de ska vara kvar tillsvidare. 
Gällande de riktade nämndsmålen är förslaget att de tas bort till 2021 eftersom nämnden fattat 
beslut om egna målbilder som kan likställas med nämndsmål. 

I bifogat underlag ser ni vilka nämndsmål och nyckeltal det gäller. 

Nyckeltal 2020 (Socialnamnden) 
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Socialnämndens arbetsutskott 

§ 117 
Riktade nämndsmål och nyckeltal 
Diarienr 20SN148 

Beslut 

-

-

Ärendebeskrivning 

Beslutsunderlag 
 Underlag -

Page 34 of 306

Signatur justerare 
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Underlag - Nyckeltal 2020 

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
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Innehållsförteckning 

1 Nämndsmål - strukna ...............................................................................................4 

1.1 Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att 
leva ett självständigt liv ............................................................................................................................4 

1.2 Socialtjänsten är en effektiv organisation som arbetar för en innovativ och 
utvecklande förbättringskultur (test)....................................................................................................4 

1.3 Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg 
av god kvalitet ............................................................................................................................................4 

1.4 Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens alla delar men också 
med andra aktörer, där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande med tidiga 
insatser för att begränsa utvecklingen av sociala problem och behovet av omfattande 
insatser. (Test) ...........................................................................................................................................4 

1.5 Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och resurser (Test)..........................4 

2 Övergripande mål .....................................................................................................5 

2.1 Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller 
droger ..........................................................................................................................................................5 

2.2 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund ................................................5 

2.3 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet................................6 

2.4 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla ........................................................................................6 

2.5 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv 
och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser ...........................................7 

2.6 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser ................................7 
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Anvisning 

Underlag - Nyckeltal 2020 är en ny rapport i Stratsys där nämnder/förvaltningar kan se alla 
nyckeltal och riktade nämndsmål. Dels nyckeltal som Kommunfullmäktige vill ska följas 
upp samt de nyckeltal som nämnderna själva får besluta om de vill ha kvar eller inte. 
Rapporten visar: 

 Nämndsmål tidigare beslutade av Kommunfullmäktige (strukna för år 2020). 
 Nyckeltal som Kommunfullmäktige beslutat att nämnden ska följa upp 2020 

(gulmarkerade) 
 Övriga nyckeltal är nyckeltal som Kommunfullmäktige tidigare velat ha 

uppföljning på men som nämnden/förvaltningen 2020 får fatta beslut om de vill 
fortsätta följa upp eller inte. 

Alla nämnder/förvaltningar bör besluta om vilka nämndsmål samt nyckeltal som ska ligga 
kvar 2020 och 2021 under våren 2020, lämpligast i samband med VEP 2021. Beslut 
skickas till henrik.franklin@pitea.se för anpassning i Stratsys. Underlaget ska vara i den 
form så att det går lätt att förstå vilka nämndsmål och nyckeltal som ska vara kvar samt på 
vilka nivåer inom nämnden/förvaltningen de ska följas upp på. Exempelvis kan nyckeltal 
och nämndsmål som en nämnd inte vill följa upp skickas till förvaltningen, specifika 
avdelningar eller enheter. 

Socialnämnden / Socialförvaltningen, Underlag -  Nyckeltal 2020 3(8) 
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1 Nämndsmål - strukna 

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

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

Socialnämnden / Socialförvaltningen, Underlag -  Nyckeltal 2020 4(8) 



Page 39 of 306
   

   

    
 

 
 

 
 

 
 

     
   

   
  

     

  
  

     

            
    

    
 

 
 

 
 

 
 

    
   

    

     

     
    
    

     

     
   

  

     

     
   

  

     

    
    

        

    
    

   

        

    
    

   

        

   
    

    
    

        

   
      
   

     

   
      

      

      

          

    
 

 
 

 
 

 
 

     
  

     

   
   

  

  
 

 
 

 
 

 

2 Övergripande mål 

Nyckeltal Konsoliderade enheter Utfall Utfall Utfall Mål 
2019 2018 2017 2019 

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde 

Nöjd Medborgar-Index - 49 
Äldreomsorg 

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

Nyckeltal Konsoliderade enheter Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Mål 
2017 2019 

Försörjningsstöd - tid i 
försörjningsstöd för hushåll 
under 25 år, månader 

3,5 4,4 3,7 

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 

1 706 1 667 1 450 

Andel anmälningar av totalt 
inflöde till mottagningen Barn 
och Familj, % 

96 % 82 % 75 % 

Andel ansökningar av totalt 
inflöde till mottagningen Barn 
och Familj, % 

3 % 2 % 2 % 

Andel övriga ärenden 
(anhörigstöd och rådgivning) av 
totalt inflöde till mottagningen 
Barn och Familj, % 

1 % 17 % 23 % 

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

334 

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

99 % 

2.2 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Nyckeltal Konsoliderade enheter Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Mål 
2019 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för 48 
utsatta personer 

Vuxna biståndsmottagare med 26,53 24,97 20,17 
långvarigt ekonomiskt bistånd, % % % 
andel (%) 

Socialnämnden / Socialförvaltningen, Underlag -  Nyckeltal 2020 5(8) 
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2.3 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet 

Nyckeltal Konsoliderade enheter Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Mål 
2019 

Klimatkompensation för 
flygresor, kr per årsarbetare 

• Stab och ledningsstöd 29 kr 45 kr 60 kr 

2.4 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Nyckeltal Konsoliderade enheter Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Mål 
2019 

Personaltäthet inom vård och 
omsorgsboende, årsarbetare
per plats 

0,835 0,835 0,8 0,835 

Invånare som någon gång under 
året erhållit ekonomiskt bistånd, 
andel (%) 

3 % 2,9 % 

Ej återaktualiserade personer 
med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, andel 
(%) 

Försörjningsstöd - tid i 
försörjningsstöd för alla
hushåll, månader 

3,8 3,7 3,6 

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, % 

98 % 100 % 

Andel personer i åldrarna 65 år 
och äldre i särskilt boende som 
uppgett att de var 
mycket/ganska nöjda med 
personalens bemötande, % 

94 % 100 % 

Antal beslut inom socialtjänsten 
som överklagats/1000 beslut 

• Stab och ledningsstöd 8,1 7 7,7 

Antal beslut inom socialtjänsten 
som ändrats efter 
överklagan/1000 beslut 

• Stab och ledningsstöd 1,5 2,1 1,1 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg - trygghet (mycket 
trygga), andel (%) 

46 % 53 % 53 % 

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg - trygghet 
(mycket trygga), andel (%) 

39 % 41 % 49 % 

Socialnämnden / Socialförvaltningen, Underlag -  Nyckeltal 2020 6(8) 
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2.5 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att 
vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser 

Nyckeltal Konsoliderade enheter Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Mål 
2019 

Medarbetarengagemang (HME) 79 
hemtjänst äldreomsorg -
Totalindex 

Medarbetarengagemang (HME) 75 
särskilt boende äldreomsorg -
Totalindex 

Sjukfrånvaro, % • Stab och ledningsstöd 6,7 % 7,2 % 7,7 % 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % • Stab och ledningsstöd 75 % 

Andel heltidstjänster, % • Stab och ledningsstöd 97 % 84,6 % 97,6 % 100 % 

Antal timmar som utförs av • Stab och ledningsstöd 445 12 418 57 401 00 418 57 
timanställda 2 8 1 8 

Kvinnors lön i förhållande till • Stab och ledningsstöd 100,5 102,1 100,3 
mäns lön, % % % % 

Anställda utrikes födda inom 0,87 0,8 
individ- och familjeomsorg, 
balanstal 

Anställda utrikes födda inom 1,21 0,99 
omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning, 
balanstal 

2.6 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla 
resurser 

Nyckeltal Konsoliderade enheter Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Mål 
2017 2019 

Budgetavvikelse • Stab och ledningsstöd - - - 0 mkr 
nämnd/styrelse, mkr 52 mkr 47,8 m 38,7 m 

kr kr 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ • Stab och ledningsstöd 63 281 

Kostnad särskilt boende • Stab och ledningsstöd 759 66 
äldreomsorg, kr/brukare 5 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, • Stab och ledningsstöd 
kr/brukare 

Kostnad insatser för personer • Stab och ledningsstöd 
med funktionsnedsättning totalt 
exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-
64 år 

Kostnad insatser enligt LSS och • Stab och ledningsstöd 
SFB), exkl ersättning från FK, 
kr/inv 0-64 år 

Kostnad insatser enligt LSS och • Stab och ledningsstöd 
SFB, exkl ersättning från FK och 
lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 

Socialnämnden / Socialförvaltningen, Underlag -  Nyckeltal 2020 7(8) 
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Nyckeltal Konsoliderade enheter Utfall Utfall Utfall Mål 
2019 2018 2017 2019 

Kostnad boende enligt LSS kr/0- • Stab och ledningsstöd 
64 år 

Kostnad insatser inom LSS • Stab och ledningsstöd 
enligt KPB, kr/brukare 

Kostnad insatser för personer • Stab och ledningsstöd 
med funktionsnedsättning totalt, 
kr/inv 0-64 år 

Kostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv 

• Stab och ledningsstöd 3 546 

Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv 71 53 41 

Kostnad familjerätt, kr/inv • Stab och ledningsstöd 85 

Socialnämnden / Socialförvaltningen, Underlag -  Nyckeltal 2020 8(8) 



 
    

 
   

 
 
   

Ärende 6 

Ändring av delegationsordning 
2020 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-08-19 

Utdragsbestyrkande 

delegationsordning 2020 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden godkänna föreslagna ändringar i 

Under punkten A2 i delegationsordningen föreslår förvaltningen flera ändringar som gäller 
formuleringen av punkterna samt punkternas placering i delegationsordningen. Tanken är att 
dessa förändringar ska underlätta för delegater att hitta rätt punkt i delegationsordningen och 
att ordningen också ska följa processen för överklagan. Skrivningarna har omformulerats mer 

Förtydliganden har också gjorts för vem som är delegat när ursprungsbeslutet är fattat av 

Punkten A2.5 är helt ny och den har lagts till för att säkerställa att när det gäller beslut som 
inte får delegeras så är det också AU som ska skriva ev. yttranden. 

Punkterna A2.9 och A2.10 är helt nya då det framkommit ett behov av dessa punkter då vi 
ansöker om ersättning från migrationsverket både inom barn och familj och inom ekonomiskt 

Punkten A2.26 Föreslås en ändring i delegat där delegationen finns på handläggare och 
enhetschef och att avdelningschef och omsorgschef stryks. 

För att samla ihop alla ärenden som hör till familjerätten har en ny rubrik för detta gjorts som 
Föräldrabalken samt att ett antal punkter som tidigare legat under A och 

B flyttats till den nya rubriken. Familjerättsavsnittet är också uppdelat i tre delar; Adoption, 
Faderskap och föräldraskap samt Vårdnad, boende, umgänge. 

Punken D1.1 är helt ny utifrån en lagändring som trätt ikraft som innebär att man ska utse en 
utredare i adoptionsärenden. Den som utsetts till utredare ska bl.a. redovisa det som 
framkommit för domstolen och lämna förslag till beslut enl. 4 kap 15 § vilket innebär att 
tidigare delegationsförbud enl 4 kap. 10 § SoL inte längre är aktuellt. Bestämmelsen innebär 
att det inte längre är socialnämnden som ska yttra sig till domstolen utan att det - i likhet med 
vad som gäller i mål om vårdnad, boende och umgänge - är en utredare som får 
socialnämndens uppdrag att genomföra adoptionsutredningen. 

Punkten D2.6 är ny. Har inte haft någon punkt om att ej godkänna avtal för vårdnad, boende 
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Socialnämndens arbetsutskott 

§ 118 
Ändring av 
Diarienr 20SN103 

Beslut 

delegationsordningen. 

Ärendebeskrivning
Överklagan mm 

utifrån hur det står i lagtexten. 

nämnd eller utskott. 

bistånd. 

Familjerätt 

ersätter rubriken E – 

Punkten D2.6 är helt ny. 

och umgänge. 
Punkten D2.7 är helt ny. 
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Signatur justerare 
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Socialnämndens arbetsutskott 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-08-19 

Punkterna J5, J5.1, J6 och J6.1 – tillägg i text ”per månad” för att det inte ska misstolkas 
enligt förslag från enhetschef bistånd och LSS 
Punkten Q3.4 har kompletterats med förvaltningschef som delegat. 

Beslutsunderlag 
 Utdrag socialnämndens delegationsordning familjerätt + överklagan 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Delegationsbestämmelser för 
Socialnämnden 2019-12-18 Delegationsordning 2019-12-18 Socialnämnden 
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Socialförvaltningen 19SN71 Tills vidare 
Dokumentinformation Anger till vem Socialnämnden delegerat sin beslutanderätt i vissa 

ärenden/grupper av ärenden 
Dokumentet gäller för Politiker och tjänstepersoner 
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Beslutanderätt och delegation 

Allmänna regler om delegation 
Med delegation avses att socialnämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i 
vissa ärenden, det vill säga att nämnden överför rätten att fatta självständiga beslut till en delegat. Ett 
beslut som fattas med stöd av delegation gäller på samma sätt som om nämnden själv fattar beslutet. 
Beslutet kan inte ändras av nämnden på annat sätt än att ett nytt beslut fattas. Om socialnämnden 
anser att någon utövar sin beslutanderätt olämpligt kan nämnden återkalla rätten att fatta beslut för 
en viss grupp av ärenden, för ett visst ärende eller för en viss delegat. Om ett beslut fattas av någon 
utan delegation i ärendet gäller det inte. 

Nämnden kan också innan ett beslut är fattat överta beslutanderätten från den som fått ett 
delegationsuppdrag och istället själv fatta beslut. Vidare kan delegaten istället för att själv fatta 
beslutet överlämna ärendet till nämnd för ställningstagande. 

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

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

Det går inte att delegera till en grupp tjänstemän eller till ledamot och ersättare i annan nämnd. Det är 
inte heller tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd delegerad beslutanderätt 
till både tjänstemän och politiker. 

Delegationsbegränsningar i kommunallagen 
Enligt kommunallagen, 6 kap. 38 §, får beslutanderätten inte delegeras i följande ärenden:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell karaktär eller annars av 
större vikt. 
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Andra punkten innebär ett förbud mot delegation av yttranden med anledning av överklaganden av 
beslut som socialnämnden i sin helhet har fattat. Däremot är delegation möjlig om det överklagade 
beslutet fattats efter delegation. Rätten att avge sådana yttranden bör delegeras till den 
delegationsnivå som fattat det ursprungliga beslutet men inte till en lägre beslutsnivå. 

Enligt tredje punkten är delegation av ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild i vissa fall 
inte tillåten. Bestämmelsen ska ses ur ett verksamhetsperspektiv. Det är därför endast om det enskilda 
ärendet av någon anledning är principiellt viktigt som det inte omfattas av möjligheten till delegation. 
Förbudet mot att delegera yttranden enligt den tredje punkten ovan gäller dock inte om det 
överklagade beslutet fattats med stöd av delegering. Nämnden bestämmer själv om sådana yttranden 
ska avges av delegaten eller nämnden själv. 
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Delegationsbegränsningar i socialtjänstlagen 
Vissa av socialnämndens beslut är av sådan integritetskänslig natur att man har funnit skäl att införa 
begränsningar i möjligheten till delegation. Sådana delegeringsbegränsningar finns angivna i 10 kap. 4 
§ socialtjänstlagen (SoL). Där uppräknas ett antal ärendetyper där beslutanderätten endast kan 
delegeras till en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden (utskott). 

Ytterligare regler om delegation finns i 10 kap. 5 § SoL. Där uppräknas vilka ärendetyper enligt
Föräldrabalken (FB) där beslutanderätten kan delegeras. Övriga beslut enligt Föräldrabalken kan inte 
delegeras. Det gäller exempelvis befogenhet enligt 2 kap. 9 § FB att besluta att inte påbörja en 
utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning om faderskap. Sådana ärenden måste avgöras av 
nämnden i sin helhet. Ytterligare några delegeringsförbud finns angivna i 10 kap. 5 § SoL. Exempel är 
att befogenhet att göra framställan till försäkringskassan om att barnbidrag eller underhållsstöd ska 
betalas till annan lämplig person eller till nämnden istället för till vårdnadshavaren inte får delegeras. 

Delegation av beslut i brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan 
avvaktas 
I vissa fall kan besluta behöva fattas skyndsamt. I kommunallagen 6 kap 39 § finns därför en regel om 
delegering i brådskande fall. Den ger nämnden rätt att till ordföranden eller annan ledamot som 
nämnden utser delegera beslut i brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa sammanträde utan 
måste avgöras. Sådana beslut måste anmälas vid nästa nämndssammanträde. 

Beslutanderätt enligt lag och kompletterande beslutanderätt 
För att kunna fatta snabba beslut när så krävs har ordförande rätt att fatta beslut enligt 6 § 2 st LVU 
och 13 § 2 st LVM utan delegering eller förordnande. Då ordföranden av någon anledning inte kan 
fullgöra sitt uppdrag övergår denna befogenhet till vice ordförande i rollen som tjänstgörande 
ordförande. Därutöver ges i dessa lagar i vissa fall möjlighet att förordna förtroendevald eller 
tjänsteman att fatta vissa beslut. Detta kallas kompletterande beslutanderätt och ska inte förväxlas 
med delegation. Beslut om dessa förordnanden måste fattas av socialnämnden. Vidare skall det i 
förordnandet, eller på annat sätt, tydligt framgå vem som vid varje tillfälle har beslutanderätten. 

Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att det alltid ska finnas någon som 
kan fatta beslut när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. 

En viktig skillnad mellan delegation i kommunalrättslig mening, det vill säga uppdrag att besluta på 
nämndens vägnar, och förordnande med stöd av bestämmelser i LVU och LVM är att vid delegation ska 
beslutanderätten normalt utövas av delegaten. Vid förordnande ska den kompletterande 
beslutanderätten endast utövas när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. 

I lagstiftningen påtalas att vissa beslut med stöd av så kallad kompletterande beslutanderätt ska 
redovisas för nämnden. Så framgår till exempel av respektive lagrum att beslut om omedelbart 
omhändertagande (6 § LVU), beslut om var den unge ska vistas under vårdtiden (11 § LVU) och beslut 
om tillfälligt flyttningsförbud (27 § LVU) ska anmälas för socialnämnden vid nästa sammanträde. I 
övrigt finns inga regler om vilka beslut som ska redovisas för nämnden. Socialstyrelsen 
rekommenderar dock att samtliga beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska 
anmälas till nämnden. 
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Anmälan till nämnd 
Nämnden ska enligt 6 kap 40 § KL besluta i vilken utsträckning beslut som fattats enligt 37 § ska 
anmälas till den. Beslut som får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap, laglighetsprövning och som 
inte anmäls till nämnden ska särskilt protokollföras. Syftet med rapporteringsskyldigheten är dels att 
nämndledamöterna ska få information om beslut som fattas på delegation från nämnden, dels att 
möjliggöra för nämnden att utöva en viss kontroll över hur delegationsuppdragen utförs. Anmälan till 
nämnden innebär dock inte att nämnden ska ompröva eller fastställa beslutet. 

Överklagande av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut kan normalt överklagas på samma sätt som beslut av nämnden i sin helhet. Beslut 
som överklagas med stöd av kommunallagen (laglighetsprövning) ska överklagas inom tre veckor från 
den dag justering av protokollet från det nämndsammanträde där beslutet anmäldes anslagits. Beslut 
som överklagas med stöd av regler i speciallagstiftning (förvaltningsbesvär) överklagas av den som 
beslutet angår inom tre veckor från det hen fick del av beslutet. 

Jäv 
Beslutanderätt får inte utövas i ärenden som omfattas av jävsreglerna i 6 kap 28-32 §§ 
kommunallagen. Gäller för förtroendevalda och anställda. 

Skillnaden mellan ren verkställighet och beslut 
Delegering innebär att självständig beslutanderätt överförs till delegaten. Föreligger ingen självständig 
beslutanderätt brukar man tala om så kallad ren verkställighet. I sådana ärenden saknas utrymme för 
självständiga bedömningar. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering enligt fastställd taxa eller 
inköp enligt ramavtal. 

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

Social beredskap 
Tjänstepersoner i beredskap mottar och hanterar sociala ärenden som inkommer efter kontorstid och 
som inte kan vänta till nästkommande vardag. 

Förklaring av begreppet handläggare 
Handläggare används i delegationsordningen som ett samlingsnamn för den tjänsteperson som 
hanterar/handlägger ett visst ärende, exempelvis socialsekreterare, LSS-handläggare, 
biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjuksköterska. 

Övrigt 
Beslutanderätten för delegat omfattar även vikarie eller ställföreträdare. 
Om ordinarie delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har förfall och beslut inte kan dröja ska 
ärendet avgöras av delegatens närmsta chef om inget annat anges under respektive punkt. 

Biträdande förvaltningschef är tillika avdelningschef för avdelningen Stab/ledningsstöd. 
Verksamhetschef för Hälso- och sjukvård är tillika avdelningschef för avdelningen Hälso- och sjukvård. 
Där beslutanderätt delegerats till avdelningschef är biträdande förvaltningschef respektive 
verksamhetschef för Hälso- och sjukvård behöriga att fatta beslut inom sina respektive avdelningar. 
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Delegationsförbud 
Enligt 10 kap 5 § i SoL är det förbud att delegera – till särskilt utskott och till tjänsteman – beslut i 
följande ärenden (FB: föräldrabalken). 

2 kap 3 § FB Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 

2 kap 7 § FB Beslut att lägga ned faderskapsutredning 

2 kap 9 § FB Beslut att inte påbörja eller lägga ned påbörjad utredning 

4 kap 10 § FB 
lagstiftning 

Yttrande till domstol i adoptionsärende Ej längre aktuellt pga ändrad 

6 kap 7 § FB Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare 
(vårdnadshavaren brister i omsorgen) 

6 kap 8 § FB Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare 
(längre tids fostran i annat enskilt hem) 

6 kap 9 § FB Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare 

6 kap 10 § FB Överflyttning av vårdnaden när barnet står under vårdnad av en eller två 
särskilt förordnade vårdnadshavare och någon av barnets föräldrar vill få 
vårdnaden överflyttad till sig 

6 kap 10c § FB Ansökan om ändring i vårdnad 

7 kap 7 § FB Godkänna avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp 

5 kap 2 § SoL Meddela förbud eller begränsa möjligheterna för en person som har sitt 
hem i kommunen att i hemmet ta emot andras barn. 

16 kap 18 § SFB Begäran om ändring av betalningsmottagare av barnbidraget, ex. vid 
misskötsamhet. Detta gäller ej barn som berörs av 106 kap. 6 och 7 §§ 
där det finns särskilda regler som gäller utbetalning när barnet vistas i 
familjehem eller vårdas i ett hem för vård eller boende inom 
socialtjänsten 

18 kap 19 § SFB Begäran om ändring av betalningsmottagare av underhållsstödet, ex. vid 
misskötsamhet. 
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Förkortningar 
Lagar och förordningar 
BAB Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m 
BrB Brottsbalken (1962:700) 
FB Föräldrabalken (1949:381) 
FL Förvaltningslag (1986:223) 
HSF Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 
HSL Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
KL Kommunallag (2017:725) 
LOU Lag (2007: 1091) om offentlig upphandling 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LuL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
OSF Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
PSL Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 
SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

Övriga förkortningar 
AU Arbetsutskottet 
BoF Barn och familj 
CSN Centrala studiestödsnämnden 
FK Försäkringskassan 
HSLF-FS Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
läkemedel, folkhälsa m.m. 
IFO Individ- och familjeomsorg (avdelning) 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
JK Justitiekanslern 
JO Riksdagens ombudsmän (Justitieombudsmannen) 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
PSV Psykosocialt stöd till vuxna (avdelning) 
RÅ Regeringsrättens årsbok 
SAS Socialt ansvarig samordnare 
SFS Statens författningssamling 
SKL Sveriges kommuner och landsting 
SN Socialnämnden 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
STF Stöd till försörjning (enhet) 
Vux.funk Stöd till vuxna funktionsnedsatta (avdelning) 
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A – Övergripande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Förvaltningslagen (FL), Kommunallagen (KL) m.fl. _____________________________8 

A1 Utredning _________________________________________________________________________________________________________________8 

A2 Överklagan, yttrande m.m.____________________________________________________________________________________________________9 

A3 Anmälan till överförmyndare _________________________________________________________________________________________________13 

B – Beslut gällande barn och unga enligt Socialtjänstlagen___________________________________________________________________14 

B24 Ersättning till kontaktperson/familj ___________________________________________________________________________________________16 

C – Beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)_____________________________________________________17 

C1 Beslut enligt LVU som kan delegeras till utskott men inte till ledamot eller tjänstepersoner enligt 10 kap 4 § SoL ______________________________17 

C2 Kompletterande beslutanderätt _______________________________________________________________________________________________18 

C3 Övriga beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) _________________________________________________________19 

E – Föräldrabalken ___________________________________________________________________________________________________20 

F – Beslut enligt SoL gällande våldsutsatta personer ________________________________________________________________________21 

G – Beslut enligt SoL gällande ekonomiskt bistånd _________________________________________________________________________22 

H – Beslut enligt SoL m.m. gällande personer med missbruk och beroende _____________________________________________________23 

I – Beslut enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ______________________________________________________________23 

J – Beslut enligt SoL gällande äldre och personer med funktionsnedsättningar __________________________________________________25 

K – Beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ____________________________________________________27 

L – Färdtjänst, Riksfärdtjänst ___________________________________________________________________________________________29 

M – Bostadsanpassning _______________________________________________________________________________________________30 

N – Hälso- och sjukvård Patientsäkerhetslagen (PSL) m.fl. ___________________________________________________________________30 

O – Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)_______________________________________________________________________________31 



 

      

       

      

     

     

     

 

7 

Page 53 of 306

P – Upphandling, avtal mm ____________________________________________________________________________________________32 

Q – Övrigt inom socialnämndens verksamhet _____________________________________________________________________________33 

Q1 Ersättningar från Försäkringskassan m.m. _______________________________________________________________________________________33 

Q2 Eftergift av ersättning_______________________________________________________________________________________________________33 

Q3 – Övriga ärenden __________________________________________________________________________________________________________33 

Ändringar gjorda i delegationsordningen _________________________________________________________________________________34 
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A – Övergripande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Förvaltningslagen (FL), 
Kommunallagen (KL) m.fl. 

A1 Utredning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A1.1 Beslut om att utredning ska inledas 11 kap 1 och 2 §§ 

SoL 
Handläggare 
Tjänsteperson i 
beredskap 

A1.2 Beslut om att utredning inte ska 
inledas eller att inledd utredning 
ska läggas ned 

11 kap 1 och 2 §§ 
SoL 

Enhetschef BoF 
Handläggare 
Missbruk och 
socialpsykiatri 
Handläggare 
Bistånd och LSS 
Tjänsteperson i 
beredskap 

A1.3 Beslut om framställning om 2 a kap 10 § SoL Enhetschef IFO Avser även ärenden enligt LVU och LVM 
överflyttning av ärende till nämnd i 
annan kommun 

A1.4 Beslut i fråga om mottagande av 
ärende från annan kommun 

2 a kap 10 § SoL Enhetschef 

A1.5 Beslut om att ansöka om 2 a kap 11 § SoL Enhetschef 
överflyttning av ärende till annan 
kommun hos IVO 

A1.6 Beslut i fråga om att till IVO anmäla 
allvarligt missförhållande eller 
påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande (lex Sarah) 

14 kap 7 § SoL 
24 f § LSS 

AU SOSFS 2011:5 Kap 6 

A1.6.1 - I brådskande fall 14 kap 7 § SoL Ordförande 
24 f § LSS Vice ordförande 
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Förvaltningschef 
Bitr. 
förvaltningschef 

A1.7 Motta och utreda rapporter 
avseende Lex Sarah 

14 kap 2-7 §§ SoL 
24 a-24 g §§ LSS 

SAS eller 
motsvarande 

A1.8 Nedsättning eller befrielse från 
avgift gällande boende 

8 kap 4-8 §§ SoL AU 

A1.9 Begäran om utdrag ur lokalt 
polisregister (Bl.a. för 
adoption/vårdnad om barn) 

11 § 1 st BrB 
4 § 9 Lag om 
misstankeregister 

Handläggare BoF En socialnämnd får begära ut uppgifter från misstanke- och 
belastningsregister i ärenden om adoption, vårdnad om barn, 
barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot 
barn m.m. enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 6-10 och 12-16 §§ SoL 
samt åtgärder enligt LVU eller LVM. 

Nuvarande punkt A2.28. Flyttad hit pga handlar om 
övergripande handläggning. 

A2 Överklagan, yttrande m.m. Rättelse och ändring av beslut, överklagan, yttrande m.m. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A2.1 Rättelse och ändring av beslut 36-38 §§ FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Om ursprungsbeslutet 
är fattat av nämnd eller 
utskott = ordförande 

Punkten avser rättelse och ändring när beslut inte 
överklagats. 

A2.2 Prövning av att överklagande skett 
i rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in för 
sent 

45 § FL Handläggare 
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A2.3 Ändring av överklagat beslut 39 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Om ursprungsbeslutet 
är fattat av nämnd eller 
utskott = ordförande 

Även om beslut ändras ska alla handlingar skickas 
till den högre instansen som ska pröva 
överklagandet. 

A2.6 Beslut om omprövning ska ske 27 § FL Handläggare Har ersatts av A2.1 och A2.3 
A2.4 Omprövning av beslut och 

yttrande i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 
delegat. 

27 § FL Handläggare Har ersatts av A2.1 och A2.3 

A2.4 Avgivande av yttrande med 
anledning av överklagan 

Avgivande av yttrande i SoL-, LVU-
och LVM-ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 
delegaten 

5 kap 2 § KL 
6 kap 37 och 38 §§ KL 
och 7 kap 5 § KL 
9 kap 31 § KL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Om ursprungsbeslutet 
är fattat av nämnd eller 
utskott = ordförande 
AU 

Beslutet avser inte myndighetsutövning mot 
enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt (jfr. RÅ 1994 ref. 67) 

Yttrandet får inte göra att det dröjer innan 
överklagandet sänds för prövning. Det viktiga är att 
ärendet kommer till förvaltningsrätten, vi kan yttra 
oss på deras begäran senare. 

A2.5 Avgivande av yttrande med 
anledning av beslut som inte får 
delegeras enligt 10 kap 4 § SoL 

10 kap 4 § SoL AU Ny punkt. 

A2.5.1 I brådskande fall Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Punkten faller då man ändrar delegat i övre punkt 

A2.6 Beslut om att föra talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL 
7 kap 5 § KL 

AU 
Förvaltningschef 
Ersättare: Bitr. 
förvaltningschef 

A2.7 Beslut att utse ombud för 
socialnämnden i ärenden eller mål 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef 
Avdelningschef 
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vid allmän domstol eller allmän Omsorgschef 
förvaltningsdomstol 

A2.8 Överklagande och yrkande om 
inhibition samt yttrande när 
förvaltningsrätt eller kammarrätt 
ändrat nämndens beslut 

A) Ärenden rörande SoL och LSS
B) Ärenden rörande LVU och LVM 

Överklagande och yrkande om 
inhibition när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens 
beslut och detta ursprungligen 
fattats av delegaten 

10 kap 2 § SoL 

A) Enhetschef 
B) Delegat i 
ursprungsbeslutet* 

*Beslutet ska fattas av nämnd eller utskott men om 
brådska råder eller nämnd-/utskottssammanträdet 
inte kan avvaktas. Se även vad som sägs i SKL:s 
rekommendationer bilaga 1 avsnitt 9 beträffande 
delegering av beslutanderätt som annars inte är 
delegerbar 

A2.9 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande när 
förvaltningsrätt och kammarrätt i 
LVU- och LVM-ärenden ändrat 
nämndens beslut 

10 kap 1-2 §§ SoL, 
6 kap 39 § KL 

AU 
Förvaltningschef 
Ersättare: Bitr. 
förvaltningschef 

Beslutet ska fattas av nämnd eller utskott men om 
brådska råder eller nämnd-/utskottssammanträdet 
inte kan avvaktas. Se även vad som sägs i SKL:s 
rekommendationer bilaga 1 avsnitt 9 beträffande 
delegering av beslutanderätt som annars inte är 
delegerbar. 

A2.9 Ansökan om ersättning från Ekonomicontroller Ny punkt. 
migrationsverket Administratör 

A2.10 Yttrande till allmän 
förvaltningsdomstol med 
anledning av överklagande av 
Migrationsverkets beslut om 
återsökning 

10 kap. 1 och 2 §§ SoL Enhetschef Ny punkt. Tänker att vi behöver en sådan punkt då 
det händer då och då att vill överklaga 
migrationsverkets beslut om att vi inte får pengar 
som återsökts. 

A2.10 Beslut att anföra besvär över AU Förslag att ta bort denna då den täcks av andra 
beslut punkter. 

A2.11 Beslut att ombud eller biträde inte 14 § 2 st FL AU 
längre får medverka i ärendet 
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Beslut att avvisa ombud eller 
biträde 

A2.12 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal 

3 kap 2 § 
Skadeståndslagen 

AU 

A2.13 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 § SoL AU Tillsynsmyndighet är IVO, JO och JK. I första hand 
bör nämnden avge yttrande om ärendet är av 
principiell betydelse. 

A2.14 Anmälan till IVO om 
missförhållanden i enskild 
verksamhet 

13 kap 5 § SoL AU 

A2.15 Yttrande till allmän domstol i 
brottmål 

31 kap 1 § 1 st BrB Enhetschef 
Avdelningschef 
Omsorgschef 

A2.16 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 

46 § LVM Enhetschef IFO 
Avdelningschef IFO 
Omsorgschef 

A2.17 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § 1 st LUL Enhetschef IFO 
Avdelningschef IFO 
Omsorgschef 

A2.18 Yttrande till åklagarmyndigheten 
med anledning av ev. utredning 
beträffande misstänkt under 15 år 

33 § jfr med 31 § LUL Enhetschef IFO 
Avdelningschef IFO 
Omsorgschef 

A2.19 Begäran hos åklagare om förande 
av bevistalan 

37 § LUL Enhetschef IFO 
Avdelningschef IFO 
Omsorgschef 

A2.20 Anmälan om behov av offentligt 
biträde 

3 § Lagen om offentligt 
biträde 

Handläggare 

A2.21 Yttrande angående 
värdeautomatspel 

44 § lotterilagen Handläggare 
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A2.22 Lämnande av upplysningar och 6 § Lag om särskild Enhetschef 
förslag på åtgärder till domstol personutredning i Avdelningschef 

brottmål m.m. Omsorgschef 

A2.23 Lämnande av upplysningar och 6 § Lag om särskild Enhetschef 
förslag på åtgärder till personutredning i 
frivårdsmyndigheten brottmål m.m. 

A2.24 Yttrande till allmän domstol när 
den som begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM-vård. 

31 kap 2 § 1 st BrB Enhetschef Missbruk 
och socialpsykiatri 
Avdelningschef IFO 
Omsorgschef 

A2.25 Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentligt biträde 
samt yttrande över 
kostnadsräkning 

3 § Lag om offentligt 
biträde 
7 § Förordning om 
offentligt biträde 

Enhetschef 
Avdelningschef 
Omsorgschef 

A2.26 Yttrande enligt namnlagen 44 och 45 §§ Lag 
(2016:1013) om 
personnamn 

Enhetschef 
Avdelningschef 
Omsorgschef 
Förslag: 
Enhetschef 
Handläggare 

A2.27 Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande vid samtycke 

6 kap 14 § SoL Handläggare BoF Se SKL:s cirkulär 1997:79 – ändringar vad gäller 
internationella adoptioner. Det förutsätts att 
nämnden eller den ansvarige tjänstepersonen vid 
tvekan angående de rättsliga förutsättningarna för 
adoptionens genomförande konsulterar den 
förmedlande. 
Flyttas till rubriken familjerätt D2.5 

A2.27.1 Ej samtycke 6 kap 14 § SoL Enhetschef BoF Flyttas till rubriken familjerätt D2.5 
Avdelningschef IFO 
Omsorgschef 
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A2.28 Begäran om utdrag ur lokalt 11 § 1 st BrB Handläggare BoF En socialnämnd får begära ut uppgifter från 
polisregister (Bl.a. för 4 § 9 Lag om misstanke- och belastningsregister i ärenden om 
adoption/vårdnad om barn) misstankeregister adoption, vårdnad om barn, barns boende, 

umgänge med barn, medgivande att ta emot barn 
m.m. enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 6-10 och 12-16 §§ 
SoL samt åtgärder enligt LVU eller LVM. 
Flyttas till punkten A1.9 

A2.29 Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 § Handläggare IFO 
Körkortsförordningen 

A2.30 Yttrande till passmyndighet vid 3 § 2 st Handläggare BoF 
utfärdande av pass utan Passförordningen 
vårdnadshavares medgivande 

A2.31 Yttrande för utfärdande av 
provisoriska pass för barn för 
direktresa till Sverige 

Enhetschef BoF 

A2.32 Yttrande beträffande 
äktenskapslicens 

15 kap 1 § ÄB Handläggare BoF 

A2.33 Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 
16 år 

11 kap 16 § 2 st FB Handläggare 

A2.34 Upplysningar i vapenärenden Handläggare Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har 
samtyckt till det (JO 1983/84 s 188 f) 

A2.35 Uppgiftslämnande till 29 § Smittskyddslagen Enhetschef 
smittskyddsläkare Avdelningschef 

Omsorgschef 
A2.36 Dödsboanmälan 20 kap 8 a § ÄB Handläggare Skattemyndigheten ska underrättas om vem som är 

delegat 
A2.37 Beslut om att ordna gravsättning 5 kap 2 § Enhetschef Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna 

Begravningslagen Avdelningschef av dödsboet. 
Omsorgschef 
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A2.38 Beslut om att polisanmäla 
misstanke om vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre brott 

10 kap 2, 21-24 §§ OSL 
12 kap 10 § SoL 

Enhetschef 
Avdelningschef 
Omsorgschef 
Tjänsteperson i 
beredskap 

Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap 
samt misstanke om brott vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i 2 år. Såväl anmälan 
som uppgiftslämnande. 

A2.39 Beslut om att polisanmäla brott 
mot den egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd, avgifter 
m.m.) 

10 kap 2 § OSL 
12 kap 10 § SoL 

Enhetschef Bidragsbrottslag (2007:612) 6 § 

A2.40 Framställan till domstol om behov 
av målsägandebiträde för 
underårig 

5 kap 2 § SoF Handläggare 

A3 Anmälan till överförmyndare 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A3.1 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god 

man eller förvaltare 
5 kap 3 § pkt 
1 SoF 

Enhetschef BoF 
Handläggare Missbruk och 
socialpsykiatri 
Handläggare Bistånd och 
LSS 

OBS! Ansökan om överflyttning av 
vårdnaden beslutas av nämnden 

A3.2 Beslut att anmäla till överförmyndaren om behov av god 
man eller förvaltare inte längre föreligger 

5 kap 3 § pkt 
2 SoF 

Enhetschef BoF 
Handläggare Missbruk och 
socialpsykiatri 
Handläggare Bistånd och 
LSS 

A3.3 Beslut om anmälan till överförmyndaren om underårigs 
egendom 

5 kap 3 § SoF Enhetschef Avser all slags egendom inkl ATP 
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B – Beslut gällande barn och unga enligt Socialtjänstlagen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
B1 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

vård (placering/omplacering) i familjehem 
4 kap 1 § SoL AU Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett 

visst familjehem är att betrakta som ett 
medgivande enligt 6 kap 6 § SoL. Utredning av 
familjehemmet ska alltid ske. 

B2 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller akuthem 
för barn och ungdom 

4 kap 1 § SoL Handläggare BoF 
Tjänsteperson i 
beredskap 

Ej varaktig vård högst 4 mån 

B3 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
vård (placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende och särskilt boende 

4 kap 1 § SoL AU 

B3.1 Beslut om tillfällig placering i hem för vård och 
boende/särskilt boende i avvaktan på AU:s nästa 
sammanträde 

4 kap 1 § SoL Ordförande 
Vice ordförande 
Tjänsteperson i 
beredskap 

Används i undantagsfall om punkten B2 
bedöms som ej tillräcklig insats 

B3.2 Beslut om bistånd åt ensamkommande barn och 
ungdom i form av vård (placering/omplacering) i 
hem för vård eller boende och särskilt boende i 
kommunens egna HVB-hem eller stödboende 

4 kap 1 § SoL Enhetschef BoF 

B4 Beslut om att anmäla till IVO om placering som 
innebär att fler än tre barn placeras i ett och samma 
familjehem/jourhem. 

3 kap 19a § SoF Enhetschef BoF 

B5 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i 
samband med placering, omplacering, eller flyttning 
från familjehem eller hem för vård och boende 
enligt kommunens riktlinjer 

4 kap 2 § SoL Handläggare BoF 
Tjänsteperson i 
beredskap 

B5.1 Utöver kommunens riktlinjer 4 kap 2 § SoL Enhetschef BoF 
B6 Beslut om öppenvårdsinsatser för barn och unga 4 kap 1 § SoL Handläggare BoF 
B7 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 4 kap 1 § SoL Handläggare BoF 
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B8 Beslut om förordnande och entledigande av 
kontaktperson/-familj 

Handläggare BoF 

B9 Beslut om upphörande av biståndsinsats 4 kap 1 § SoL Handläggare BoF 
B10 Medgivande att underårig tas emot för 

stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem 
som inte tillhör någon av hens föräldrar eller annan 
vårdnadshavare. 

6 kap 6 § SoL AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras 
till utskott men inte till tjänsteperson. 

B11 Övervägande om vård i annat hem än det egna 
fortfarande behövs. 

6 kap 8 § SoL AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras 
till utskott men inte till tjänsteperson.
Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen 
innebär att nämnden minst en gång var 6:e 
månad är skyldig att överväga om vård enligt 
SoL fortfarande behövs. 

B12 Medgivande att ta emot ett barn för adoption. 6 kap 6, 12 §§ 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras 
till utskott men inte till tjänsteperson. 
Flyttas till D - Familjerätt 

B13 Återkallelse av medgivande att ta emot 
adoptivbarn. 

6 kap 13 § SoL AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras 
till utskott men inte till tjänsteperson. 
Flyttas till D - Familjerätt 

B14 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare. 

AU Observera LOU. 

B15 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn 
(över 4 mån) 

11 kap 2 § 2 st. 
SoL 

AU 

B16 Beslut om uppföljning när utredning avslutas utan 
insats eller då en placering upphört 

11 kap 4 a och b 
§§ SoL 

Enhetschef BoF 

B17 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon 
åtgärd 

11 kap 1 och 2 
§§ SoL 

Enhetschef BoF 

B18 Beslut om framställning om överflyttning av ärende 
till nämnd i annan kommun 

2 a kap 10 § SoL Enhetschef BoF 

B19 Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende till 
annan kommun hos IVO 

2 a kap 11 § SoL Enhetschef BoF 

B20 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun 

2 a kap 10 § SoL Enhetschef BoF 



 

       
    

 

              
  

         
             

     
     

    

        
     

              

        
     

 

             
     

     
      

    
 

 
         

    
 

 
 

    
     

        
   

     
     

 
            
         

       
   

      
     

 
      

            

Page 64 of 306

18 

B21 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit 
familjehemsförälder. 

6 kap 11 § SoL AU Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden och de 
nya vårdnadshavarna. 

B22 Beslut om ersättning från föräldrar vars barn är 
under 18 år och får vård i ett annat hem än det egna 

8 kap 1 § SoL, 
6 kap 1-4 §§ SoF 

Administratör Se rekommendationer SKL 

B23 Beslut om nedsättning av eller befrielse från 
betalning av ersättning eller avgift 

8 kap 1 § SoL Enhetschef BoF Se även nr A1.18 och nr I15 

B24 Utreda och besluta att en åtgärd får 
genomföras utan den ena vårdnadshavarens 
samtycke 

6 kap 13 a § FB AU Beslut om insats kan fattas av 
socialsekreterare medan beslutet om att 
tillåta att insatsen görs mot 
vårdnadshavarens vilja måste fattas av AU. 
Se Socialstyrelsens meddelandeblad nr 
10/2012. 

Nuvarande punkt E6. Flyttad hit även om det är 
en punkt enligt FB. 

B24 Ersättning till kontaktperson/familj 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
B24.1 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning) enligt riktlinjer 
Handläggare Se rekommendationer SKL 

Gäller även bistånd och LSS 
handläggare 

B24.1.1 Utöver riktlinjer upp till 15 % Handläggare Vid omfattande behov 
B24.1.2 Utöver riktlinjer över 15 % AU 
B24.2 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-

familj enligt riktlinjer 
Handläggare Se rekommendationer SKL 

Gäller även bistånd och LSS 
handläggare 

B24.2.1 Utöver riktlinjer AU 
B24.3 Beslut om ersättning till familjehem för förlorad arbetsinkomst AU 
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B24.3.1 Tillfälligt i högst 2 månader Enhetschef BoF Används endast då beslut 
från AU inte kan avvaktas, 
exempelvis vid oförberedda 
händelser. 

B24.3.2 Upp till 3 månader i samband med nyplacering Handläggare BoF Används som regel vid 
nyplaceringar/omplaceringar 
i familjehem. 

B24.4 Beslut om att ingå avtal med kontrakterat familjehem inom den 
kostnadskalkyl som är beslutad av socialnämnden. 

Enhetschef BoF Se utredning beslutad i SN 
2019-12-18 

D – Familjerätt 
D1 Adoption 

D1.1 Beslut att utse utredare i 
adoptionsärenden 

4 kap 
14 § 
FB 

Enhetschef BoF Helt nytt. Den som utsetts till utredare ska bl.a. redovisa det som 
framkommit för domstolen och lämna förslag till beslut enl. 4 kap 15 § 
vilket innebär att tidigare delegationsförbud enl 4 kap. 10 § SoL inte 
längre är aktuellt. Bestämmelsen innebär att det inte längre är 
socialnämnden som ska yttra sig till domstolen utan att det - i likhet med 
vad som gäller i mål om vårdnad, boende och umgänge - är en utredare 
som får socialnämndens uppdrag att genomföra adoptionsutredningen 
(jfr 6 kap. 19 §). 

D1.2 Medgivande att ta emot 
ett barn för adoption. 

6 kap 
6, 12 
§§ 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till 
tjänsteperson. 
Nuvarande punkt: B12 

D1.3 Återkallelse av 
medgivande att ta emot 
adoptivbarn. 

6 kap 
13 § 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till 
tjänsteperson. 
Nuvarande punkt: B13 

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1949-0381_K6_P19
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D1.4 Prövning av samtycke till 
fortsatt adoptionsförfarande 
vid samtycke 
A) Samtycke till att 
adoptionen får fortsätta 
B) Ej samtycke till att 
adoptionen får fortsätta 

6 kap 
14 § 
SoL 

A) Handläggare BoF 
B) SN 
(delegationsförbud) 

Se SKL:s cirkulär 1997:79 – ändringar vad gäller internationella 
adoptioner. Det förutsätts att nämnden eller den ansvarige 
tjänstepersonen vid tvekan angående de rättsliga förutsättningarna för 
adoptionens genomförande konsulterar den förmedlande. 
Nuvarande punkt: A2.27 

D2 Faderskap och föräldraskap 
D2.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse och 

föräldraskapsbekräftelse 
1 kap 4 
och 9 §§ 
1 st FB 

Handläggare 
BoF 

Se Socialstyrelsens allmänna råd 2011:2 – Socialnämndens 
utredning och fastställande av faderskap. Utredning ska 
anses inledd när nämnden fått födelseanmälan eller rätten 
förklarat en man inte vara far enligt 1 kap 2 § FB. 
Nuvarande punkt: E1 

D2.2 Beslut om att inleda utredning om 
fastställande av faderskap när dom eller 
bekräftelse finns och faderskapet kan 
ifrågasättas 

2 kap 1 
§ FB 

Enhetschef 
BoF 

Nuvarande punkt: E2 

D2.3 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 
§ FB 

Enhetschef 
BoF 

Nuvarande punkt: E3 

D2.4 Beslut om att inleda utredning om någon 
annan man än den som är gift med barnets 
moder kan vara far till barnet 

2 kap 9 
§ FB 

Handläggare 
BoF 

Beslut om att inte påbörja utredning eller att lägga ned en 
påbörjad utredning ligger på nämnden. 
Nuvarande punkt: E4 

D2.5 Beslut att väcka och föra talan i mål om 
faderskap 

3 kap 5 
§ 2 st 

Handläggare 
BoF 

Nuvarande punkt: E5 
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och 6 § 
2 st FB 

D2.6 Beslut om rättsgenetisk undersökning, tex 
DNA 

2 kap 6 
§ FB 

Enhetschef Helt ny 

D3 Vårdnad, boende, umgänge 
D3.1 Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och 

umgängesärenden 
6 kap 19 § 
FB 

Enhetschef 
BoF 

Nuvarande punkt: E9 

D3.2 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 
beslut i tingsrätt 

6 kap 20 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

Nuvarande punkt: E8 

D3.3 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-
och umgängesmål 

6 kap 19 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

Nuvarande punkt: E7 

D3.4 Godkänna avtal om underhållsbidrag ska betalas 
för längre perioder än 3 månader 

7 kap 7 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

Se SKL:s cirkulär 2006:54 – Beräkning av föräldrars 
ersättning till kommunen för placerade barn under 
18 år. 
Nuvarande punkt: E10 

D3.5 Godkänna avtal för vårdnad, boende och umgänge 6 kap 6 
och 17 a 
§§ FB 

Handläggare 
BoF 

Nuvarande punkt: E11 

D3.6 Ej godkänna avtal för vårdnad, boende och 
umgänge 

6 kap 6 
och 17 a 
§§ FB 

Enhetschef 
BoF 

Helt ny 

D3.7 Utse person som umgängesstöd 6 kap 15 c 
§ FB 

Handläggare Helt ny 

D3.8 Begäran hos tingsrätten om att utse 
vårdnadshavare/förmyndare för barn 

6 kap 7-10 
§§ FB 

Enhetschef 
BoF 

Nuvarande punkt: E12 
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E – Föräldrabalken hela avsnittet tas bort och ersätts med D - familjerätt 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
E1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap 4 § 1 

st FB 
Handläggare 
BoF 

Se Socialstyrelsens allmänna råd 2011:2 – Socialnämndens 
utredning och fastställande av faderskap. Utredning ska anses 
inledd när nämnden fått födelseanmälan eller rätten förklarat 
en man inte vara far enligt 1 kap 2 § FB. 
Flyttas till D3 Faderskap och föräldraskap 

E2 Beslut om att inleda utredning om fastställande av 
faderskap när dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap 1 § FB Enhetschef 
BoF 

Flyttas till D3 Faderskap och föräldraskap 

E3 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 § FB Enhetschef 
BoF 

Flyttas till D3 Faderskap och föräldraskap 

E4 Beslut om att inleda utredning om någon annan 
man än den som är gift med barnets moder kan 
vara far till barnet 

2 kap 9 § FB Handläggare 
BoF 

Beslut om att inte påbörja utredning eller att lägga ned en 
påbörjad utredning ligger på nämnden. 
Flyttas till D3 Faderskap och föräldraskap 

E5 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap 5 § 2 
st och 6 § 2 
st FB 

Handläggare 
BoF 

Flyttas till D3 Faderskap och föräldraskap 

E6 Utreda och besluta att en åtgärd får genomföras 
utan den ena vårdnadshavarens samtycke 

6 kap 13 a § 
FB 

AU Beslut om insats kan fattas av socialsekreterare medan beslutet 
om att tillåta att insatsen görs mot vårdnadshavarens vilja 
måste fattas av IU. Se Socialstyrelsens meddelandeblad nr 
10/2012. 
Flyttas till B24. 

E7 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-
och umgängesmål 

6 kap 19 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

Flyttas till D4 Vårdnad, boende, umgänge 

E8 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 
beslut i tingsrätt 

6 kap 20 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

Flyttas till D4 Vårdnad, boende, umgänge 

E9 Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och 
umgängesärenden 

6 kap 19 § 
FB 

Enhetschef 
BoF 

Flyttas till D4 Vårdnad, boende, umgänge 

E10 Godkänna avtal om underhållsbidrag ska betalas 
för längre perioder än 3 månader 

7 kap 7 § FB Handläggare 
BoF 

Se SKL:s cirkulär 2006:54 – Beräkning av föräldrars ersättning till 
kommunen för placerade barn under 18 år. 
Flyttas till D4 Vårdnad, boende, umgänge 
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E11 Godkänna avtal för vård, boende och umgänge 6 kap 6 och 
17 a §§ FB 

Handläggare 
BoF 

Flyttas till D4 Vårdnad, boende, umgänge 

E12 Begäran hos tingsrätten om att utse 
vårdnadshavare/förmyndare för barn 

6 kap 7-10 
§§ FB 

Enhetschef 
BoF 

Flyttas till D4 Vårdnad, boende, umgänge 

J – Beslut enligt SoL gällande äldre och personer med funktionsnedsättningar 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
J1 Beslut om insats i form av särskilt boende 4 kap 1 § SoL Handläggare socialpsykiatri 

Handläggare Bistånd och LSS 
Enhetschef Bistånd och LSS 

J2 Beslut om insats i form av hemtjänst 4 kap 1 § SoL Handläggare Bistånd och LSS 
Enhetschef Bistånd och LSS 

J3 Beslut om insats i form av boendestöd 4 kap 1 § SoL Handläggare Bistånd och LSS 
J4 Beslut om insats i form av kontaktperson/-familj och andra uppdragstagare 4 kap 1 § SoL Handläggare Bistånd och LSS 
J5 Beslut om insats i form av ledsagare upp till 12 timmar per månad 4 kap 1 § SoL Handläggare Bistånd och LSS 

Enhetschef Bistånd och LSS 
J5.1 Över 12 timmar per månad 4 kap 1 § SoL AU 
J6 Beslut om insats i form av avlösare upp till 12 timmar per månad 4 kap 1 § SoL Handläggare Bistånd och LSS 
J6.1 Över 12 timmar per månad 4 kap 1 § SoL AU 

Q3.4 Ansökan andra projektmedel/offentliga medel än EU-medel Förvaltningschef 
Avdelningschef 



 
    

 
 

 
   

Ärende 7 

Planeringsförutsättningar 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-08-19 

Utdragsbestyrkande 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden tar del av informationen om 
planeringsförutsättningar för socialnämndens verksamhet. 

Planeringsförutsättningar för socialnämndens verksamhet beskriver på ett övergripande sätt 
hur socialtjänsten styrs och leds. I dokumentet beskrivs också kommunövergripande uppdrag 
med socialtjänstens deltagande samt hur socialtjänstens organisation ser ut med 

Dokumentet ska fungera som ett komplement till Verksamhetsplan och vara ett uppslagsverk 
för att snabbt kunna få en bild över vilka områden socialtjänsten spänner över. 

Planeringsförutsättningar socialnämndens verksamhet 
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Socialnämndens arbetsutskott 

§ 119 
Planeringsförutsättningar 
Diarienr 20SN142 

Beslut 

Ärendebeskrivning 

verksamhetsbeskrivningar för varje avdelning. 

Beslutsunderlag 
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Dokumenttyp 
Riktlinjer 1 (23) 

Planeringsförutsättningar för
socialnämndens verksamhet 
1 Statlig styrning 

1.1 Lagar och förordningar 

Kommunens verksamhet styrs av flera lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och 
förordningarna av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag och socialtjänstlag är några 
exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter. Se rubriken 2.7. Reglemente för 
socialnämnden för att se vilka lagar socialnämnden har att förhålla sig till. 

1.2 Föreskrifter och allmänna råd 

Som komplement till lagarna utarbetar regeringen och Socialstyrelsen olika föreskrifter. 
Socialstyrelsen ger även ut allmänna råd. 

1.2.1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

I SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och 
allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. I enlighet med 
SOSFS 2011:9 omfattar föreskrifterna alla områden som socialnämnden ansvarar för. 
Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvaliteten i verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
Dessa föreskrifter ska även tillämpas/omfattas i det systematiska patientsäkerhetsarbete 
som vårdgivare ska bedriva enligt patientsäkerhetslagen (PSL). 

1.3 Domar 

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol som främst handlägger mål som rör 
tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Domen kan överklagas och (med 
prövningstillstånd) prövas av Kammarrätten eller efter ytterligare överklaganden Högsta 
förvaltningsdomstolen. Avgörande i domstol ger ledning för hur liknande fall ska 
bedömas, så kallat prejudikat. 

Alla kommuninnevånare kan överklaga kommunala beslut via laglighetsprövning enligt 
Kommunallagen. Beslut enligt den sociala lagstiftningen överklagas via 
förvaltningsbesvär, dvs. ärendet prövas i sak av förvaltningsdomstolarna. 
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Politiker
Vad ska göras?

När ska det
genomföras?

Medarbetare

2.1 

1.4 Tillsyn 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn av verksamheter enligt 
socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS), samt hälso-
och sjukvårdslagen (HSL). 

Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn enligt arbetsmiljölagstiftning och den kommunala 
revisionen svarar för den allmänna kommunala tillsynen. 

2 Kommunal styrning 

Roller som förtroendevalda och tjänstepersoner 

Ett gott samarbete mellan förtroendevalda politiker och tjänstepersoner är en 
grundläggande framgångsfaktor. Det handlar om att skapa och bibehålla en gemensam 
kultur där god dialog är en förutsättning för att kunna generera goda resultat för våra 
medborgare. 

Det är viktigt att det är tydligt att förtroendevalda och tjänstepersoner har olika roller och 
uppgifter. Det krävs en tydlig ansvarsfördelning mellan politik och verksamhet för att det 
ska fungera bra. Det krävs också ömsesidig respekt mellan företrädare för de olika 
rollernas perspektiv, politikens värderingar och de anställdas professionalism/kunskap. 

Skillnaden mellan de båda rollerna kan beskrivas så att politikerna redogör för vad man 
vill uppnå, formulerar vägledning och mål för verksamheterna samt sätter de ekonomiska 
ramarna. De anställda ansvarar för det operativa arbetet och för att beslut verkställs. Det 
innebär fokus på hur uppdraget utförs och vem som utför det. 

Nedanstående bild beskriver hela organisationens kommunikation, ansvar och mandat: 

Kommunicerar med ledare om vad 
Vad Hur 

Ledare 
Hur ska det 

genomföras? 
Vem ska göra det? 

Kommunicerar med Kommunicerar med 
medborgare kring vad medarbetare kring vad och hur 

Medborgare 

Kommunicerar med medborgare kring hur 

Kommunfullmäktiges vision 

”Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer 
när man kommer hem.” 
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2.3 

processen. 
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Styr- och ledningsprocess i kommunen, årshjulet 

Kommunens övergripande styr- och ledningssystem är uppdelad i fem olika delar. Du 
hittar systemet under insidan/styrning & ledning. I budget och verksamhetsplan planeras 
hur ekonomi och verksamhet ska nå en hög grad av måluppfyllelse. 

Den årliga processen för den kommunala styrningen startar upp med att en treårig 
verksamhetsplan och årsbudget ska fastställas av kommunfullmäktige för kommande år. 
För dess fastställande krävs förutsättningar, fakta och beslut i form av en omvärldsanalys, 
årsredovisning och antagande av bokslut för föregående år, aktuellt års verksamhetsplan 
och årsbudget samt övriga beslutsunderlag. Beslutsunderlagen blir riktlinjer till 
verksamhetsplan och årsbudget som riktar sig till nämnderna. 

Nämnderna arbetar därefter fram förslag till nämndspecifik verksamhetsplan och budget 
som behandlas i en budgetberedning för att till sist beslutas i kommunfullmäktige. 

Ett internt budgetarbete startar upp i nämnderna för att i detalj fördela de ekonomiska 
ramar som är fastställda av kommunfullmäktige. 

Årsredovisningen utgör sedan grunden för kommande års verksamhetsplan, där brister i 
måluppfyllelse och förändringar i förutsättningar ska analyseras och hanteras framåt i 
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2.4 Verksamhetsplan 

Kommunfullmäktige beslutar riktlinjer för budget och verksamhetsplan för de kommande 
tre åren. Verksamhetsplan 2021-2023 innehåller vision, fyra strategiska områden och 15 
övergripande mål. De strategiska områdena och övergripande målen redovisas nedan. 

Att identifiera och följa relevanta nyckeltal och indikatorer är ett nämnds- och 
förvaltningsansvar. 

Dessutom innehåller kommunfullmäktiges verksamhetsplan beslutade ledningsuppdrag 
som tydliggör kommunfullmäktiges strategiska inriktningar för att möta de utmaningar 
som identifierats och för att nå kommunens mål. 

2.5 Kommunchefen 

Kommunchefen styr förvaltningarna genom uppdrag och anvisningar. 
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2.6 

2.7 

Beslutsprocessen i kommunen 

Nedanstående bild visar hur den politiska organisationen samt beslutsprocesserna ser ut 
i Piteå kommun. 

Nämnd 

Arbetsutskott 

FörvaltningFörvaltning 

Ordförande-
beredning 

Nämndens 
politiska grupper 

12 

Ärenden 
Beslut/Uppdrag 

2 1 

P 
a 
r 
t 
i 
o 
r 
g 
a 
n 
i 
s 
a 
t 
i 
o 
n 
e 
r 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott 

Kommunstyrelse 
politiska grupper 12 

2 1Kommunfullm. 
politiska grupper 

3 

4 
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1. 
2. 
3. Ramar., reglemente, uppdrag, motioner 
4. Uppdrag 

Reglemente för Socialnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar om reglementen för de olika nämnderna. Reglementet 
reglerar vad nämnden har att fullgöra och vilket ansvar den har. Socialnämndens 
uppgifter och verksamhetsområde är att: 

 Fullgöra kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen (2001:453) och 
vad som i lag sägs om socialnämnd 

 Ansvara för kommunens verksamhet enligt Lag (1993:387) om särskilt stöd till 
vissa funktionshindrade 

 ansvara för kommunens uppgifter enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag 
(1997:735) om riksfärdtjänst 

 Ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) 

 Ansvara för att fullgöra uppgifter enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 
 Svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU) 
 Svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM) 
 Svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1992:1 574) om 

bostadsanpassningsbidrag mm. 

Socialnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden 
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 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde. Länk 

2.8 Styrande dokument 

Kommunfullmäktige styr även kommunens verksamhet genom styrande dokument såsom 
policys, riktlinjer och föreskrifter. 

3 Socialnämndens styrning 

3.1 Struktur för styrning 

För socialnämndens styrning av verksamheten används följande struktur: 

- Verksamhetsplan 
- Delårsredovisning 
- Årsredovisning 

- Inriktningsplan 

- Utvecklingsplan 
- Verksamhetsrapport, tertialvis 

- Implementeringsplan (aktiviteter) 

- Medarbetarsamtal/Uppföljning 

3.2 Budget och verksamhetsplaner 

Fullmäktige beslutar varje år om en årsbudget och en treårig verksamhetsplan. I detta 
beslut regleras de övergripande målen för socialtjänstens verksamhet och de ekonomiska 
ramar som ska gälla för dess uppdrag. 

Socialnämnden beslutar även om verksamhetsidé samt målbilder för socialnämndens 
verksamhet i verksamhetsplanen. 

3.3 Verksamhets- och ekonomiuppföljning 

Socialtjänstens verksamhet och ekonomi ska kontinuerligt följas upp varje månad och 
avrapporteras till socialnämnden. Varje tertial redovisar respektive avdelning sin 
verksamhet för nämnden i en verksamhetsrapport. Månadsrapport mars, fördjupad 
månadsrapport april, delårsrapport augusti, månadsrapport oktober, månadsrapport 
november, årsredovisning och bokslut enligt kommunens styr- och ledningssystems 
årshjul ska särskilt utarbetas och avrapporteras till socialnämnden och kommunstyrelsen. 
Delårsrapport augusti, årsredovisning och bokslut ska även rapporteras till 
kommunfullmäktige. 
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3.4 Systematiskt kvalitetsarbete 

Socialnämnden har beslutat om en rutin med utgångspunkt från socialstyrelsens föreskrift 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) länk. Den beskriver 
syftet med ledningssystemet samt roller och ansvar. 

Nämnden bör varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse när det gäller SoL 
och LSS. Nämnden ska varje år, senast 1 mars, upprätta en patientsäkerhetsberättelse för 
hälso- och sjukvårdvården enligt Patientsäkerhetslagen. 

Hälso- och sjukvården ska följas upp genom den årligt fastställda internkontrollplanen 
för hälso- och sjukvård. Resultaten ska sammanställas i den årliga 
patientsäkerhetsberättelsen, som beslutas av nämnden. 

Områden SoL/LSS samt ekonomi följs upp genom en interna kontrollplan som årligen 
antas av nämnden. En sammanställning av resultaten redovisas till och godkänns av 
nämnden en gång per år i samband med beslut om ny internkontrollplan. 

3.5 Övergripande kvalitetsarbete 

De insatser, det stöd och den vård och behandling som ges ska bygga på respekt för 
människors lika värde, självbestämmande, delaktighet och integritet. 

Insatserna, stödet och vården ska utgå från en helhetssyn, vara samordnat och präglas av 
kontinuitet. 

Insatserna, stödet och hälso- och sjukvården ska vara evidensbaserad. 

Det ska vara lätt att få information om vilka tjänster socialtjänsten kan bistå den enskilde 
med och det ska även vara lätt att, vid behov, ta kontakt med socialtjänsten. 

Myndighetsutövningen ska präglas av rättssäkerhet samt vara tydlig och förutsägbar. Den 
ska även grunda sig på lagstiftning och rättspraxis. Stödet till den enskilde alltid utgå 
ifrån utredning av den enskildes behov av stöd och den enskildes egna förmågor att klara 
sina behov 

Socialt arbete/social omsorg 
Brukaren ska uppleva att stödet bidrar till ett så självständigt och normalt liv som 
möjligt, genom att det utformas så att medborgaren kan ta ansvar för sitt eget liv och 
framtid. 

Den enskilde ska alltid vara delaktig vid utformning av individuella vård- och 
genomförandeplaner och utgå från brukarens fokus. 

Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete ska genomsyra verksamheterna. En 
viktig hörnsten i kvalitets- och förbättringsarbetet är avvikelserapportering. 

Hälso- och sjukvård 
Socialnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar i kommunens särskilda boenden, 
dagverksamheter och i hemsjukvården. Socialnämnden beskriver och uppdrar till 
förvaltningen inom vilka ramar hälso- och sjukvården ska bedrivas samt hur nämnden 
avser att följa upp hälso- och sjukvårdsansvaret i kommunen. 
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Vården ska vara av god och säker kvalitet och tillgodose den enskilda människans behov 
av trygghet och förebygga ohälsa eller skada. 

Verksamheterna ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 
förebyggande för att förhindra vårdskador. 

Det ska finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för att kunna ge säker vård 
och rehabilitering. 

3.6 Delegation 

Socialtjänstens verksamhetsidé bygger på en långt gående delegation som bygger på 
delaktighet, förtroende och ansvar. Respektive arbetsledare har ansvaret för verksamhet, 
personal och ekonomi i samråd med sin personal. 

3.7 Personalpolitik 

Socialtjänsten ska eftersträva en god personalpolitik som bygger på kompetens och 
utbildad personal med hög motivation som kan svara för de kvalitetskrav som 
socialtjänsten ska erbjuda medborgarna. Det kräver god ledning och delaktighet från 
arbetskamraterna, liksom rimliga förutsättningar och ambitioner utifrån uppdraget. 
Medarbetar- och lönesamtal ska genomföras. 

3.8 Samverkan med de fackliga organisationerna 

Samverkan reglerades redan 1997 genom att överenskommelse träffades mellan de 
fackliga organisationerna och Piteå kommun. Nytt samverkansavtal gäller från och med 
2018. Det gällande samverkansavtalet och tillämpningsanvisning finns att läsa på 
Insidan. 

3.9 Arbetsmiljö 

Arbetsgivare och arbetstagare ska enligt samverkansavtalet samverka för att åstadkomma 
en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret att i linjeorganisationen driva det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. I ansvaret 
ligger bland annat att minst en gång per år undersöka och riskbedöma arbetsmiljön och 
utifrån resultat av riskbedömningen besluta om eventuella åtgärder. Personalenheten 
fungerar som stöd för hela kommunen i dessa frågor. Material som ska användas som 
stöd i arbetsmiljöarbetet finns att tillgå under fliken Anställning på Insidan. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet dokumenteras i Stratsys. 

3.10 Mänskliga rättigheter och mångfald 

Socialnämnden har ett ansvar att arbeta för att respektera, skydda, uppfylla och främja de 
mänskliga rättigheterna. I detta arbete ingår även jämställdhet. Socialnämnden redovisar 
sitt arbete med mänskliga rättigheter varje år i kommunens system för styrning och 
ledning. 
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3.11 Barnets perspektiv och rättigheter 

På samma sätt som för mänskliga rättigheter och jämställdhet ska också barnets 
perspektiv beaktas i socialnämndens verksamhet. Barnperspektivet ska alltid finnas med 
och beaktas i beslut som fattas inom nämndens beslutsområde. Budget och 
verksamhetsplan samt alla styrdokument ska innehålla skrivningar som synliggör arbetet 
med barnets rättigheter. 

3.12 Samverkan med brukare och brukarorganisationer 

Socialtjänstens verksamhet ska utgå från ett brukar- och medborgarperspektiv som 
genomsyras av ett gott bemötande och god kvalitet, utifrån de ramar som finns 
tillgängliga. God relation med brukarorganisationerna ska eftersträvas och deras 
synpunkter ska efterfrågas. 

3.12.1 Pensionärsråd 

Pensionärsrådet är ett samrådsorgan som ligger under kommunstyrelsen och består av 
representanter från kommunstyrelsen, socialnämnden, fastighets- och servicenämnden 
och representanter från pensionärsorganisationerna. Här informeras och förs dialog om 
frågor som rör pensionärers intresseområden. 

3.12.2 Tillgänglighetsråd 

Tillgänglighetsrådet är ett samrådsorgan som ligger under kommunstyrelsen och består 
av representanter från olika kommunala nämnder samt ledamöter från olika 
handikapporganisationer. Här informeras och förs dialog om frågor som rör 
funktionsnedsattas intresseområden. 

3.12.3 Förebygganderåd 

Förebygganderådet är ett samrådsorgan som ligger under kommunstyrelsen och består av 
representanter från företrädare för organisationer som arbetar med förebyggande arbete 
eller stödorganisationer och kommunala nämnder. Rådet är ett organ för överläggningar, 
samråd och ömsesidig information. 

3.13 Samverkan med andra myndigheter och organisationer 

Socialtjänsten ska eftersträva goda relationer med andra myndigheter och organisationer 
som är nödvändigt för att socialtjänsten ska kunna genomföra sina uppdrag och 
åtaganden. 

3.14 Nationell och internationell omvärld 

Socialtjänsten ska eftersträva samverkan och erfarenhetsutbyte både på nationell och på 
internationell nivå för att hämta impulser till verksamhetsutveckling som gagnar 
kommuninvånarna. 
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4 Kommunövergripande uppdrag med 
socialtjänstens deltagande 

4.1 POSOM 

POSOM står för psykosocialt krisstöd. Gruppen verkar inom kommunen och är avsedd 
att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, 
anhöriga och personal vid allvarlig händelse eller olycka. POSOM inkallas via 
Räddningstjänstens chef i beredskap, kommunchef eller Länsstyrelsen. POSOM-gruppen 
består av en basgrupp och ca 15 stödpersoner. Basgruppen omfattar sju personer som är 
representanter från räddningstjänsten, polisen, socialtjänsten, skolan och kyrkan. 
Samordnaren kommer från socialtjänsten. 

4.2 Folkhälsoarbete 

I Piteå finns ett folkhälsoråd som representeras av kommun, landsting, polis, 
försäkringskassa, apotek och företagare. Folkhälsorådets arbete grundar sig på Piteå 
kommuns verksamhetsplan där folkhälsomålen finns presenterade. Folkhälsorådet 
fokuserar på ett antal områden som behöver lyftas upp på en gemensam arena, utifrån 
nationella folkhälsomål och ur ett Piteåperspektiv. Socialtjänsten representeras i 
folkhälsoråd och arbetsgrupp. 

4.3 Mänskliga rättigheter och mångfald 

En kommunövergripande arbetsgrupp som arbetar med utveckling av kommunens arbete 
för mänskliga rättigheter och mångfald. Gruppen tar även upp frågor som rör 
jämställdhetsarbetet. Alla kommunens förvaltningar finns representerade i gruppen. 

4.4 Kvalitetskedjan 

Kvalitetskedjan är en kommunövergripande arbetsgrupp med representanter från alla 
förvaltningar. Gruppen arbetar med kommunens styrning och ledning och övergripande 
kvalitetsarbete. 

4.5 Säkerhetsgrupp 

En kommunövergripande säkerhetsgrupp med representanter från kommunens 
förvaltningar och bolag. Gruppen leds av kommunchef. Arbetet inriktas på de fem 
områdena: skydd mot olyckor, krishantering, internt skydd, säkerhetsskydd och 
informationssäkerhet. 

5 Socialnämndens/socialtjänstens 
organisation 

Socialnämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare. Nämnden beslutar och ansvarar 
för de verksamhetsområden som kommunfullmäktige i särskilt reglemente antagit. I detta 
reglemente finns utförligt angivet arbetssätt och arbetsformer för socialnämnden. För att 
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bereda ärenden som ska beslutas av socialnämnden finns ett arbetsutskott bestående av 
fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet beslutar också på delegation i vissa 
typer av beslutsärenden. Socialnämnden sammanträder en gång per månad, med 
undantag för juli månad, och socialnämndens arbetsutskott var 14:e dag. Vid varje 
nämndssammanträde ägnas halva dagen åt aktuella ämnen. 

Kontaktpolitiker 

För att förbättra kontakten med allmänhet och brukare samt kunna inhämta och återföra 
synpunkter har socialnämnden utsett 19 kontaktpolitiker. Indelningen för kontaktpolitikerna 
är geografisk, norra och södra området. Varje kontaktpolitiker har två dagar per år att 
använda för detta uppdrag. 

Socialtjänstens organisation 

I socialtjänsten finns cirka 2000 anställda varav drygt 1700 månadsanställda. 
Socialchefen har uppdraget att leda socialtjänstens verksamhet utifrån lagar, politiska 
ambitioner och det behov av stöd piteborna har. Socialchef, biträdande socialchef, 
avdelningschefer, omsorgschef, hälso- och sjukvårdschef, ekonomicontroller, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) samt socialt ansvarig samordnare (SAS) utgör 
socialtjänstens ledningsgrupp. Förutom dessa personer ingår även stödfunktioner såsom 
stabskoordinator och representanter från personal- och kommunikationsavdelningen i 
ledningsgruppen. 

Ledningsgruppen, under ledning av socialchefen, har till uppgift att styra och leda 
verksamheten på sådant sätt att de förutsättningar som finns för socialtjänsten används på 
ett optimalt sätt, ur medborgar- och brukarperspektiv. Ledningsgruppen har också 
huvudansvar för fortlöpande verksamhetsutveckling. 
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5.3 Verksamhetsbeskrivning 

5.3.1 Socialtjänstledning 
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Verksamhet: 
Socialchef 
Fakta: 
1,0 tjänst 

Beskrivning 
Ansvar verksamhet, ekonomi, personal 

Verksamhet: 
Biträdande socialchef 
Fakta: 
1,0 tjänst 

Beskrivning 
Ansvar verksamhet, ekonomi, personal 

Verksamhet: 
Avdelningschefer 
Fakta: 
5,0 tjänster 

Beskrivning 
Ansvar verksamhet, ekonomi, personal för respektive 
avdelning 

Verksamhet: 
Omsorgschef 
Fakta: 
1,0 tjänst 

Beskrivning 
Ansvar verksamhet, ekonomi, personal och övergripande 
ansvar i frågor som rör flera avdelningar samt operativa 
ledningsfrågor 

Verksamhet: 
Socialt ansvarig samordnare 
Fakta: 
1,0 tjänst 

Beskrivning 
Avvikelsehantering, lex Sarah, internkontroll, 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
klagomålshantering 

Verksamhet: 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Fakta: 
1,0 tjänst 

Beskrivning 
Patientsäkerhetsansvarig och sakkunnig inom området. 
Ett särskilt ledningsansvar för journalhantering, 
läkemedelshantering, delegering och rapportering 
enligt 6 kap. 4 § i PSL. MAS har också ett delegerat 
ansvar från vårdgivaren att fullgöra skyldigheten att 
anmäla händelser som medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). 

Verksamhet: 
Hälso- och sjukvårdschef 
Fakta: 
1,0 tjänst 

Beskrivning 
Ansvar verksamhet, ekonomi, personal samt den 
kommunala hälso- och sjukvården 

verkställighet av insatser/bistånd. 
färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst samt 
Utredningar och beslut enligt SoL, LSS, lagen om 
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Verksamhet: 
Myndighetsutövning 
Fakta: 
1,0 Enhetschef 

Beskrivning 

5.3.2 En ingång 



   
 

    
  

   
 

 
   

  
 

 
                                                    

 
   

  
  

 
  

   
 

  
  

  

 
      

       
    

     
   

 

   

  
 

 
  

   
  
  
  

 
   

     
 

   
     
   
     

     
 

    
    

 
  

 
 

  
   

   
 

 
       

      
       

 
  

 
 

  
  
  

 
     
        

    

 
  
 

 
  
  

 
       

      
     

     
    

 

5.3.3 Stab, ledningsstöd 
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9,0 biståndshandläggare 
4,0 LSS-handläggare 

årsredovisning, bokslut och budgetuppföljning. 
detta ingår exempelvis internbudgetering, VEP, 
ekonomistyrning de huvudsakliga arbetsuppgifterna. I 
ledning. Utöver detta är redovisning och 
Stöd till verksamheternas chefer samt politik och 

av socialtjänstens verksamhetssystem VIVA. 
Support och stöd i IT-frågor, support och utveckling 
Strateg för förvaltningens digitaliseringsarbete, GDPR 

socialtjänstens verksamheter på dag, kväll och natt. 
och oplanerade vikariebehov som uppstår i 
Bemanningspoolens uppdrag är att svara för planerade 

-Hela rekryteringsprocessen av timvikarier 
-Administration av Timecare Pool 

-Utbildning/granskning av schema i Timecare 
-Schema och bokning/löner av poolpersonal 
-Placera ut praktikanter 
-Skriver alla anställningsbeslut för vikarier 
-Löner för vikarier 
-Telefonsupport 
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Verksamhet: 
Stöd till försörjning 
Fakta: 
1,0 Enhetschef 
11,5 Socialsekreterare 
4,5 Administratörer 

Beskrivning 
Utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd, 
motiverande och stöttande arbete för ett självständigt 
liv. Handlägger förmedlingsmedel, dödsboanmälningar 
samt administrativa uppgifter såsom reception, 
kassafunktion osv. 

Verksamhet: 
Bemanningen 
Fakta: 
1,0 Enhetschef 
5, 0 Bemannare 
4,0 Rekryterare 
1,0 Systemadministratör 
3,0 Löneadministratörer 

Beskrivning 
Bemanningens uppdrag är: 
-Hantera beställningar i Timecare Pool 

Planering 

Verksamhet: 
Undersköterske-/övertalighetspool 
Fakta: 
2,0 Enhetschefer 
40 medarbetare i 
bemanningspoolerna varav 35 
Undersköterskor 

Beskrivning 

Verksamhet: 
IT-team 
Fakta: 
1,0 IT-strateg 
2,0 IT-administratörer 
1,0 systemadministratör 

Beskrivning 

Verksamhet: 
Ekonomiteam 
Fakta: 
2,0 Controller 
2,0 Ekonomer 

Beskrivning 



   
 

    
  

   
 

 
   

  
 

 
                                                    

 
   

     

  
 

 
  

 
    

 
  
 

 
  
   

 
    
  

 
      

     
     

   

 
  

 
 

  
  
 

 
  

 

 
      
    

      
    

   
    

   

 

    

 
 

 
  
   

   

 
     

      
      

    
      

     
 
 

 
 

 
  

   
    

 
   

 
       

          
      

      
       
      

       
       

     
     
      

        

Enheten för utveckling och stöd 

5.3.4 Hälso- och sjukvård 
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Verksamhet: 
Enhetschef 
Fakta: 
1,0 tjänst 

Beskrivning 
Ansvar verksamhet, ekonomi, personal 

Verksamhet: 
Kvalitetsteam 
Fakta: 
2,0 Verksamhetsutvecklare 
1,0 Kvalitetssamordnare med EU-
ansvar 
1,0 Fastighets- och avtalsstrateg 
2,0 Processledare 

Beskrivning 
Fungerar som stödfunktioner till verksamheten i 
utvecklings- och kvalitetsuppdrag, styrdokument och 
nyckeltal, utredningar, uppföljningar samt fastighets-
och avtalsfrågor. 

Verksamhet: 
Administration 
Fakta: 
8,0 administratörer 
3,0 chefsstöd 
2,0 
nämndsekreterare/stabskoordinator 
2,0 avgiftshandläggare 

Beskrivning 
Servar verksamheterna i olika administrativa uppgifter 
såsom personalredogörare, fakturahantering, statistik, 
arkivering, posthantering med mera. 
Nämndsekreterare servar nämnden och 
avgiftshandläggarna administrerar socialtjänstens 
avgifter. Stabskoordinator sköter socialtjänstens 
ledningsgrupps administration. 

Verksamhet: 
Rehabenheten 
Fakta: 
1,0 enhetschef 
12,0 arbetsterapeuter 
7,0 fysioterapeuter 

Beskrivning 
Ansvarar för rehabiliterings- och förebyggande 
arbetsmiljöinsatser i form av: bedömning, behandling, 
träning, utprovning av hjälpmedel, handledning av 
personal, konsultation vid arbetsmiljöinsatser, 
förflyttningsutbildning kopplat till särskilt boende för 
äldre, gruppbostäder samt ordinärt boende. 

Verksamhet: 
Hemsjukvård 
Fakta: 
2,0 enhetschefer 
18,5 distriktsköterskor dag 
3,5 sjuksköterskor stöd- och 
omsorgsboenden 
7,0 undersköterskor HSV 

Beskrivning 
Ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 
boende för medborgare över 18 år och är inskrivna i 
hemsjukvården. Kommunen har ansvaret för 
hemsjukvårdsinsatsen från den dag behovet uppstår 
och samordnad individuell plan (SIP) har upprättats 
eller att HSL-uppdrag överförts till hemsjukvården. 
Ansvarar även för sjukvården i stöd- och 
omsorgsboendena. Medicinsk fotvård för de som inte 
kan ta sig till hälsocentralen. 
Undersköterskor i hemsjukvården ansvarar för 
insulinhantering mot ordinärt boende. Används även 
som stöd till legitimerad personal i Hälso- och 
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5.3.5 Ordinärt boende 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2020-09-08 

Giltigt (till och med) 
Tills vidare 

Senast reviderat (dat.) 
2020-09-08 

Redaktör 
Kvalitetssamordnare med EU-ansvar 

Beslutat av 
Socialchef 

Dokumentnamn 
5d5085fc-e10b-499d-96f5-6a95d8a6d54a.docx                   

Dokumenttyp 
Riktlinjer 15 (23) 

sjukvårdsorganisationen och administrering av 
läkemedelsrobotar. 

och har behov att bryta isolering för att kunna leva 
En person som har en varaktig funktionsnedsättning 

motverka ensamhet och isolering. 
aktiviteter som efterfrågas av besökarna. Samvaron ska 
naturlig samlingspunkt för äldre där det ska finnas 
Norrfjärden och Rosvik. Samvaron ska vara en 
platser i centrala Piteå, Öjebyn, Hortlax, Roknäs, 
föreningar och frivilliga/volontärer. Den finns på två
Samvaron ska bedrivas med hjälp av organisationer, 

dagtid åtgärdas av personalen i hemtjänsten. 
telefonen. Larm från trygghetstelefoner ska under 
omgivningen genom att använda den vanliga 
komma i nödsituationer och inte kan larma 
funktionsnedsättning löper större risk än andra att 
ordinärt boende och som på grund av 
Målgrupp för trygghetstelefoner är personer som bor i 

07:00.–trygghetslarm mellan kl. 21:00 
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Verksamhet: 
HSL SÄBO 
Fakta: 
2,0 enhetschefer 
31 sjuksköterskor dag/kväll 
6,06 sjuksköterskor natt 
6,0 sjuksköterskor pool 

Beskrivning 
Sjuksköterskor dag/kväll ansvarar för hälso- och 
sjukvårdsinsatser på särskilt boende för äldre. 
Nattsjuksköterskor ansvarar för hälso- och sjukvården 
i särskilda boenden för äldre samt för ordinärt boende 
inskrivna i hemsjukvården. 
Pool sjuksköterskor täcker upp frånvaro inom samtliga 
områden i hälso- och sjukvårdsområdet. 

Verksamhet: 
Hemtjänst 
Fakta: 
23 hemtjänstgrupper 
10 hemtjänstchefer 
ca 288 undersköterskor 

Beskrivning 
Hemtjänstinsatser utförs utifrån beviljat biståndsbeslut. 
Insatsen utförs i huvudsak till personer över 65 år men 
hemtjänsten utför även beviljade insatser till personer 
under 65 år. Service, omvårdnad och egenvård kan 
erbjudas alla dagar mellan klockan 07:00 och 22:00. 
Service kan ges i form av städning, tvätt, inköp, 
matservice och ledsagning. 

Verksamhet: 
Nattpatrullen 
Fakta: 
4 bilar 
19 undersköterskor 

Beskrivning 
Nattpatrullen tillgodoser behovet av insatser under 
natten i ordinärt boende. Insatserna från nattpatrullerna 
är planerade besök, kameratillsyn samt att svara på 

Verksamhet: 
Trygghetstelefoner 
Fakta: 
2 larminstallatörer 
ca 880 trygghetslarm 

Beskrivning 

Verksamhet: 
Samvaron 
Fakta: 
3 samordnare på Hamnplan,
Källbogården och Öjagården 
0,80 tjänster i övriga områden 

Beskrivning 

Verksamhet: 
Ledsagning 

Beskrivning 
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självständigare liv kan få ledsagarservice. Den 
enskildes behov ligger till grund för den individuella 
prövningen. 

särskilt boende. För inflyttning till vissa enheter för 
demensboende och tillfälligt boende i väntan på 
Särskilda boendeformer är: vård- och omsorgsboende, 
Flyttningar kan dock förekomma i undantagsfall. 

egna bostaden. 
för att leva ett självständigt liv och kunna bo kvar i den 
anpassningar av bostaden som den enskilde behöver 
funktionsnedsättningar att göra individuella 
Ge möjlighet för människor med 

demensstöd med olika yrkeskompetenser. 
Vid Trädgårdens äldrecentra erbjuds anhörigstöd och 

och Trädgårdsvillans dagverksamhet. 
bor i eget boende. Dagverksamhet finns på Munkberga 
biståndsbeslut om man har ett demenshandikapp och 
Till dagverksamhet kan man komma efter beviljat 

ordinarie hemtjänstgrupp. 
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Verksamhet: 
Trädgårdens äldrecentra 
Fakta: 
2 enhetschefer 
32,40 undersköterskor 
0,50 samordnare 

Beskrivning 
Till Trädgårdens äldrecentra kan man efter ett 
biståndsbeslut komma för avlösning/växelvård eller 
heldygnsbedömning gällande aktivitetsförmåga/behov 
av hjälp. 

Verksamhet: 
Hemtagningsverksamheten 
Fakta: 
Utredningsteam: 
3,25 arbetsterapeuter 
2 fysioterapeuter 
4 sjuksköterskor 

VOT:10 undersköterskor 
1 enhetschef och koordinator (i 
utskrivningsprocessen) 

Beskrivning 
Tre team: 

 SIP teamet ansvarar för samordnad individuell 
planering hos den enskilde. 

 Utredningsteamet utreder och bedömer 
aktivitetsförmågan för att öka den enskildes 
självständighet. Utredningen ger underlag för 
beslut om fortsatta insatser. 

 Vård och omsorgsteamet (VOT) bedömer, 
utför vård, omsorg och social service med 
målet att trygga äldre i ordinärt boende under 
2-3 veckor för att sedan överlämna till 

Verksamhet: 
Dagverksamhet 
Fakta: 
4 undersköterskor 

Beskrivning 

Verksamhet: 
Anhörig och demensstöd 
Fakta: 
1 sjuksköterska 
1 arbetsterapeut 

Beskrivning 

Verksamhet: 
Bostadsanpassning 
Fakta: 
1,25 arbetsterapeuter 

Beskrivning 

Verksamhet: 
Särskilda boenden för äldre 
Fakta: 
17,0 enhetschefer 
6,0 samordnare 

Beskrivning 

5.3.6 Särskilt boende för äldre 
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418,69 åa undersköterskor personer med demenssjukdom gäller att man är 
medicinskt utredd av hälso- och sjukvården och har en 
demensdiagnos. 

vårdnad, boende, umgänge – 

vårdnad, boende, umgänge, adoption, – 

andra verksamheter 
Ger råd och stöd till medborgare och professionella i 
Gör förhandsbedömning av anmälningar 
Tar emot anmälningar och ansökningar 

familjer. Ansvarar för uppföljning vid långvariga 
Rekryterar, utreder och stöttar familjehem och kontakt-

och ungdomstjänst 
uppdragstagare LSS och SoL. Samordning av medling 
LSS-handläggning och rekrytering samt stöd till 

barnskydd i migrationsverkets asylboenden i 
ensamkommande barn. Resurs för att möta behov av 
Socialtjänstlagen och LVU. Avser även 

Page 88 of 306

Verksamhet: Beskrivning 
Enhetschefer 
Fakta: 
5,0 tjänster 

Ansvar för verksamhet, personal och ekonomi 

Verksamhet: Beskrivning 
Barn och ungdomsutredare 
Fakta: 
17,0 socialsekreterare 

Genomför utredningar enligt Socialtjänstlagen och 
följer upp insatser som är beviljade enligt 

kommunen 

Verksamhet: 
LSS/kontaktpersonsgruppen 
Fakta: 
3,0 tjänster 

Beskrivning 

Verksamhet: 
Familjehemsgruppen 

Beskrivning 

placeringar 
Fakta: 
4,5 socialsekreterare 

Verksamhet: 
Mottagning 

Beskrivning 

Fakta: 
4,0 socialsekreterare 

Verksamhet: 
Familjerätt 

Beskrivning 
Utredningar 
faderskap 
Råd och stöd 

Fakta: 
2,0 socialsekreterare 

5.3.7 Individ och familjeomsorg 

Arbetsledning 

Myndighetsutövning mm 
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Verksamhet: Beskrivning 
Våld i nära 
Fakta: 
1,0 socialsekreterare 

Myndighetsutövning, biståndsbedömning samt 
uppföljning inom området våld i nära. 

Verksamhet: 
Myndighetsutövning 

Beskrivning 
Myndighetsutövning enligt SoL/LVM för personer med 
beroendeproblem. 

Fakta: 
2,0 socialsekreterare 

Verksamhet: Beskrivning 
Myndighetsutövning 
Fakta: 
1,0 socialsekreterare 

Myndighetsutövning för personer med psykiska-
och/eller neuropsykiska funktionsnedsättningar. 

Verksamhet: Beskrivning 
Fältassistenter 
Fakta: 
2,0 tjänster 

Uppsökande, främjande, förebyggande arbete främst 
riktat till målgruppen ungdomar 12 - 18 år 

Verksamhet: Beskrivning 
Familjebehandlare 
Fakta: 
8,0 familjebehandlare 

Behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras 
familjer 

Verksamhet: Beskrivning 
Våld i nära 1,0 tjänst skyddat boende 

1,0 tjänst samordning av kvinnofridsfrågor tillsammans 
med externa aktörer samt behandlingsinsatser till vuxna 
som utsatts för våld i nära relation 

Fakta: 
2,0 tjänster 

Verksamhet: Beskrivning 
Familjerådgivare 
Fakta: 
2,0 tjänster 

Familjerådgivning och samarbetssamtal 

Verksamhet: Beskrivning 
Ungdomsmottagningen 
Fakta: 
1,75 kurator 

Samverkan med landstinget 
Kurativa behandlingsinsatser till unga i åldern 13 - 23 år 
Har även uppdrag driva ungdomsmottagning i 
Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner 
0,75 tjänst finansieras via statsbidrag t.o.m. årsskiftet 
2020. 
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Verksamhet: Beskrivning 
Korttidsvistelse LSS 
Fakta: 
Solrosen 8,85 tjänster 

Föräldrar kan ansöka om avlastning i omvårdnaden om 
sitt funktionsnedsatta barn eller utifrån barnets behov av 
miljöombyte. 
Insatsen verkställs i verksamheten: Solrosens korttids,
Kronbodsgatan 3. Öppet veckans alla dagar 

Verksamhet: Beskrivning 
Korttidstillsyn/korttidsvistelse 
LSS 
Fakta: 
Korallen 8,67 tjänster 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det 
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, 
om behov finns vid föräldrars förvärvsarbete/utbildning. 
Korttidstillsyn verkställs i verksamheten: 
Korallens ungdomsgrupp, Nils Edéns väg 2 
Korttidsvistelse verkställs på Korallen fredag – måndag 

Verksamhet: Beskrivning 
Vårdsamordning 
Fakta: 
1,0 tjänst 

Samordning av interna och externa vård- och 
behandlingsinsatser. Målsättningen är att hitta 
kostnadseffektiva insatser på hemmaplan för att undvika 
placeringar 

Verksamhet: Beskrivning
Öppenvård missbruk 
Fakta: 
8,0 behandlare 

Behandling i öppenvård för personer med missbruks-
eller beroendeproblem och deras anhöriga. 

Verksamhet: Beskrivning 
Psykosociala Stödteamet 
Fakta: 
5,0 Boendestödjare 

Praktiskt pedagogiskt stöd i hemmet och stöd i 
vardagslivet till personer med psykiska- och/eller 
neuropsykiska funktionsnedsättningar som bor i eget 
boende. Målet är att möjliggöra att de klarar det egna 
boendet och ett fungerande liv i samhället. 

Verksamhet: Beskrivning 
Personligt ombud 
Fakta: 
3,0 personliga ombud 

Stöd i planeringen av det vardagliga livet till personer 
med omfattande och långvarig psykisk 
funktionsnedsättning. Målet är att personerna ska klara 
sin egen livssituation med befintligt stöd från samhället 
och nätverket. 
Personliga ombud ansvarar för telefonrådgivning kring 
stöd och ansökan om hjälp för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. 

medling, ungdomstjänst 
HVB-hem och SIS-institutioner 
familjehem, kraftigt förstärkt familjehemsvård 
kontaktperson/kontaktfamilj/ledsagare 

uppdragstagare t.ex. 
Följande insatser ges genom köp av externa 
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Verksamhet: Beskrivning 
Externt köpt stöd 
Fakta: 
Budget ca 28 mkr  
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 uppdragstagare LSS mm 
 Hemtjänst 
 Missbruksboenden 
 Öppenvård – missbruk 
 Slutenvård – missbruk 
Ca 10 mkr är budgeterat för missbruksvård och 
resterande för barn och familj 

Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet 

som motiverande samtal, genomförandeplaner samt 
med samsjuklighet. Personalen arbetar med metoder 
funktionsnedsättningar inom psykiatri, neuropsykiatri 
Särskilt boende för personer med 

så långt som möjligt alltid ska vara delaktiga 
insatser utgår från genomförandeplan där varje brukare 
kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Alla 

och omvårdnadsbehov att mer eller mindre 
Gruppbostad är tänkt för den som har ett så omfattande 

klarar det egna boendet och ett fungerande liv i 
som bor i eget boende. Målet är att möjliggöra att de 
Pedagogiskt och praktiskt stöd i hemmet för personer 

omvärldsanalys 
boendeplacering, resursfördelningssystem, 
Utbildning och handledning av personal, 

Ansvar för verksamhet, personal, ekonomi 
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Verksamhet: Beskrivning 
Enhetschefer 
Fakta: 
9,0 tjänster (7 boende, 2 daglig 
verksamhet) 

Verksamhet: Beskrivning 
Metodstöd 
Fakta: 
1,0 tjänst 

Verksamhet: Beskrivning 
Boendestöd (omsorgen) 
Fakta: 
4,0 Boendestödjare 

samhället 

Verksamhet: Beskrivning 
18 Bostäder med särskild service 
enligt LSS 
Fakta: 
143 boendehandledare 
118 boendeplatser 

tillsyns-

Verksamhet: Beskrivning 
5 särskilda boenden för psykisk 
funktionsnedsättning 

Arbetsledning 

Administration 

Verkställighet/insatser m.m. 



   
 

    
  

   
 

 
   

  
 

 
                                                    

 
   

 
  
  

       
         

 
 

 
  

  
 

   
  

       
         

 
  

  
 

  

      
  

 
  

 
 

  
 

          
     

  
      

        
 

 
  

 
 

   

      
      

      
 

  
 

 
   

      
      

      
       

 
  

  
 

  

        
      

 
  

  
 

  

       
       

      
    

    
 
 
 
 

Fakta: 
41 boendehandledare 
48 boendeplatser förändring 
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kartläggningsmetoden Ett självständigt liv (ESL) för att 
stärka brukarens tro på sin förmåga och möjlighet till 

Projektanställning t.o.m. år 2020 
projektmedel från Allmänna arvsfonden. 
Projekt som drivs av Föreningsservice med 
om daglig verksamhet utför sysslor inom föreningslivet. 
Föreningspatrullen, det vill säga personer med beslut 

daglig verksamhet utför sysslor på äldreboenden 
Boendepatrullen, det vill säga personer med beslut om 

Projektanställning till 2020-12-31, med statliga medel 
ordinarie arbetsmarknad med stöd av arbetsanpassare 
verksamhet/sysselsättning kan få beslutet verkställt på 
Personer som erhållit beslut om daglig 

ordinarie arbetsmarknad med stöd av arbetsanpassare 
verksamhet/sysselsättning kan få beslutet verkställt på 
Personer som erhållit beslut om daglig 

Verksamheten är indelad i två delar, wireobindning och 
Här utförs beställningsarbeten till olika företag 
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Verksamhet: Beskrivning 
Stödboende missbruk 
Fakta: 
3,0 boendehandledare 
6 boendeplatser 

Stödboende för personer med missbruksproblem som är 
i behov av stöd för att klara sin vardag 

Verksamhet: Beskrivning 
Daglig verksamhet 
Fakta: 
14,0 tjänster 

Verksamheter enligt LSS: Onyxen, Topasen, Kristallen 
och Safiren 

Verksamhet: Beskrivning 
SAVO 
Fakta: 
5,0 arbetsinstruktörer 

SAVO är en arbetsplats för ett 40-tal kvinnor och män 
med olika funktionsnedsättningar (dagverksamhet LSS 
och SoL) 

legoarbeten. 

Verksamhet: Beskrivning 
Arbetsanpassare 
Fakta: 
3,0 arbetsanpassare 

Verksamhet: Beskrivning 
Arbetsanpassare 
Fakta: 
1,0 arbetsanpassare 

Verksamhet: Beskrivning 
Daglig verksamhet 
Fakta: 
2,0 tjänster 

Verksamhet: Beskrivning 
Daglig verksamhet 
Fakta: 
1,0 tjänster 



   
 

    
  

   
 

 
   

  
 

 
                                                    

 
   

  
 

 
  

     

 

      

 

 
  

    
 

    
 

        
      

    
    
      

 

  

  
  

 
  

    
    
  

        
      

   
          

    

 
  

 
 

    

        
       
   

 
  

 
 

  

       
 

 
 

 
   
 
    

        
      

   
     

    
        

       
 
 

 
 

Verkställighet m.m. 

5.3.9 Stöd till vuxna funktionsnedsatta 

Arbetsledning 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2020-09-08 

Giltigt (till och med) 
Tills vidare 

Senast reviderat (dat.) 
2020-09-08 

Redaktör 
Kvalitetssamordnare med EU-ansvar 

Beslutat av 
Socialchef 

Dokumentnamn 
5d5085fc-e10b-499d-96f5-6a95d8a6d54a.docx                   

Dokumenttyp 
Riktlinjer 22 (23) 

Verksamhet: Beskrivning 
Träffpunkt 
Fakta: 
1,0 tjänster 

Samordnare för aktiviteter på Träffpunkten 

Verksamhet: Beskrivning 
Chefer för personlig assistans 
Fakta: 
7,0 chefer för personliga 
assistenter 

Ledningsfunktionen har till sin uppbyggnad ett mål att 
se helhet och möjliggöra rörlighet och 
utvecklingsmöjligheter inom sina respektive 
ansvarsområden samt mellan varandras 
ansvarsområden. Ansvar för verksamhet, personal och 
budget 

Verksamhet: Beskrivning 
Personlig assistans 
Fakta: 
192 tillsvidare/månads-
anställda + 16 PAN-anställda 
2020-06-08 samt ca 115 
timanställda vikarier 

I april 2020 fanns 106 pågående beslut enligt 
Socialförsäkringsbalken (SFB) varav 37 personer har 
kommunen som anordnare. 
10 personer har beslut enligt LSS, varav 3 personer har 
kommunen som anordnare. 

Verksamhet: Beskrivning 
Trygghetstelefon 
Fakta: 
Ca 0,20 % 

Utryckning på larm gör hemtjänsten + nattpatrullen ÄO 
till personer under 65 år. Dövblindombudet installerar 
och underhåller larmen. 

Verksamhet: Beskrivning 
Dövblindombud 
Fakta: 
0,55 tjänst 

Socialnämnden erbjuder särskilda resurser för döva och 
dövblinda 

Verksamhet: 
Privat personlig assistans 
Fakta: 
Budget ca 24,6 mkr 

Privat personlig assistans 24,6 mkr, berör 17 privata 
anordnare samt 1 eget företag 
I budgeten ingår: 

 Köp av huvudverksamhet (sjuklönekostnader, 
privata LSS-ärenden, tillfälliga utökningar) 

 20 första timmarna för privata anordnare samt 
de 20 första timmarna i egen produktion 
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5.4 Bostad med särskild service enligt LSS samt särskilda boenden för 
personer med psykisk funktionsnedsättning 

5.5 Särskilda boenden för äldre samt verksamhet för avlösning och 
heldygnsbedömning 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2020-09-08 

Giltigt (till och med) 
Tills vidare 

Senast reviderat (dat.) 
2020-09-08 

Redaktör 
Kvalitetssamordnare med EU-ansvar 

Beslutat av 
Socialchef 

Dokumentnamn 
5d5085fc-e10b-499d-96f5-6a95d8a6d54a.docx                   

Dokumenttyp 
Riktlinjer 23 (23) 



 
    

 
   

 
 
   

Ärende 8 

Tertialrapport hälso- och 
sjukvård 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
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Datum 2020-08-31 
Dnr 20SN105 

Tertialrapport 2 Hälso- och sjukvård 

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning
Se bilaga 

Beslutsunderlag
Tertialrapport 2 

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

Christer Grahn 
Hälso- och sjukvårdschef 
Socialförvaltningen 



 

              
            

     

                
                

              
           

                  
               

                
               

          

 

                
 

 

 

 

           
              

               
               

            

           
             

             
         

          
            

            
 

               
            

     

             
                  

  

                
          

Tertialrapport 2 Hälso- och sjukvårdschef 

Verksamhet 

Under innevarande tertial har arbetet i väldigt stor utsträckning präglats av arbetet kring pandemin. 
Förutom en hög arbetsbelastning ses effekterna av pandemin även ekonomiskt både på 
personalsidan men även förbrukningsmateriel (skyddsutrustning). 

Vi har under perioden fått in Covid-19 på två av våra särskilda boenden för äldre. Avvikelsearbete 
pågår men resultatet hinner inte bli klart innan 31/8. Avvikelsen utreds både inom Hsl och Sol. 

IVO har under försommaren gjort en granskning av samtliga kommuners särskilda boenden för äldre 
inklusive den regionsdrivna läkarmedverkan som finns inom den verksamheten kopplat till 

90 kommuner/Regioner och där är Piteå kommun en av de kommuner som är under granskning. 

Vi har haft en högre sjukfrånvaro mot bakgrund av pandemin då man uppmanas att stanna hemma 
vid minsta förkylningssymtom. En åtgärd för att kunna möta detta var att vi tidigarelade anställning 
av bemanningssjuksköterskor som skall täcka för sommarsemestrar, se under budget. 

Antalet personer inskrivna i hemsjukvården fortsätter ligga på en jämn nivå, cirka 410 st, under hela 
tertialen. 

Budget 

Kostnader för bemanningssköterskor ligger fortfarande högt då vi har åtta vakanta 
sjukskötersketjänster. Glädjande är att rekrytering av nya sjuksköterskor har gått riktigt bra då man 
lyckats rekrytera sju stycken och det innebär att vi endast har en vakant sjukskötersketjänst inom 
särskilt boende för äldre. Effekten av detta kommer att synas först i november/december då de 
nyrekryterade är på plats och våra kostnader för bemanningssköterskor kommer att minska. 

Pandemin sätter ytterligare en negativ prägel på resultatet kopplat till sjuksköterskesituationen. 
Normalt sett anställs bemanningssköterskor som skall täcka för semesterfrånvaro i juni, men mot 

negativt i det ekonomiska utfallet på cirka 500.000: -. 

Inom hemsjukvården ses en fördyring inom förbrukningsmateriel (skyddsutrustning). Bakgrunden till 
detta är att hemsjukvårdens kundnummer använts vid beställning av skyddsutrustning till hela 
socialtjänsten fram till och med juni. Uppskattningsvis är fördyringen för hemsjukvården 420.000 
kronor. 

Det vi ser som fortsätter att försämra resultatet inom f.f.a rehab är ett fördyrat transportavtal 
kopplat till hjälpmedel men även förbrukningsmateriel. Förväntat underskott kopplat till detta är 
cirka 400.000: - på årsbasis. 

Det är även en delvis ofinansierad sjukskötersketjänst inom gruppbostäder som beslutades om för 
cirka 2 år sedan men finansierades bara med 50% vilket gör att det är ett underskott på cirka 
300.000:-/år. 

Vi fortsätter att se positiva siffror på personalsidan vid Rehab och Hemsjukvård dag där vi ligger 
bättre i ekonomiskt utfall jämfört med ifjol vilket är glädjande. 

pandemin. Som en fördjupning av denna granskning har man valt att gå vidare med en analys av cirka 

bakgrund av Corona pandemin anställdes bemanningssköterskor tidigare, redan i april. Detta visar sig 
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Tertialrapport 2 Hälso- och sjukvårdschef 

En förklaring till detta är delvis vår undersköterskeverksamhet som går in och kan ta vissa 
sjuksköterskeuppgifter vilket resulterar i att det inte behövs ersättare för sjuksköterskor i samma 
utsträckning. Undersköterskorna bistår även rehab med insatser. 

Medborgare 

Under sommarperioden har vi endast haft en förfrågning från annan kommun avseende sommargäst 
som är hemsjukvårdspatienter i sin hemkommun. I det enskilda fallet fick den enskilde bifall. 

Verksamheten arbetar fortlöpande med att försöka få så hög delaktighet av våra patienter i 
planeringen kring och utformningen av den vård som våra patienter får i vår regi. Mycket av det 
arbetet sker i SIP processen. 
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Ärende 10 

Tertialrapport Psykosocialt 
stöd till vuxna samt daglig 
verksamhet 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse

Page 100 of 306

Datum 2020-08-27 
Dnr 20SN108 

Tertialrapport 2 Psykosocialt stöd till vuxna och daglig 
verksamhet 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 
Behov av ny gruppbostad kvarstår och samverkan för att hitta lämpliga lokaler med externa 
aktörer pågår. Sjuklönekostnaderna har ökat under andra tertialen 2020 jämfört med 2019 
med xx kronor på grund av Covid-19. Inga brukare har konstaterats med Covid-19. 
Avdelningen prognosticerar ett underskott på 0,3 mkr. Under tertialen har vi verkställt 6 
beslut om Bostad med särskild service samt 12 beslut om sysselsättning/daglig verksamhet. 3 
brukare har flyttat ut från särskilt boende till ordinärt boende. 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 2 Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet 

Beslutet skickas till 
Monica Wiklund Holmström 

Monica Wiklund Holmström 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



 
    

 
  

 
 
   

Ärende 11 

Tertialrapport Ordinärt 
boende 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse

Page 102 of 306

Datum 2020-09-03 
Dnr 20SN109 

Tertialrapport ordinärt boende 

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning
Verksamheten har under perioden fortsatt att präglas av covid-19 pandemin, främst utifrån en 
förhållandevis hög personalfrånvaro. De verksamheter som förändrades eller stängdes på 
grund av pandemin har fortsatt vara stängda. Hittills har vi i inte haft någon brukare med 
covid-19. Bedömningen är att det i många grupper ändå varit en bättre sommar än ifjol. 

Resultatet under perioden är -4,1 mkr och består av fortsatt höga personalkostnader och till 
viss del ofinansierad verksamhet. Totalt tom Augusti är budgetavvikelsen 9,1 mkr. Det 
negativa resultatet är påverkat av kostnader orsakade av pandemin motsvarande hittills 3 
miljoner. 

Som en del i arbetet med bemanningsekonomi har planeringssystemet-TES, som används i 
hemtjänsten, uppgraderats och planerare och enhetschefer har utbildats. Syftet är att få ett 
bättre system, bättre planering samt bättre kunna analysera planerad tid i hemtjänsten. En viss 
överanställning har funnits i vissa hemtjänstgrupper för att säkerställa verksamheten. 

Sjukfrånvaron har fortsatt vara hög och i vissa grupper, vissa månader, över 30%. Under 
perioden har ändå sjukfrånvaron minskat. Sjukfrånvaron < 14 dagar låg på 14,98% i April 
och var i Augusti 12,03%. Sjukfrånvaron > 14 dagar låg på 8,67% i April och var i Augusti 
7,65%. 

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

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 2 ordinärt boende 

Helena Magnusson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



Page 103 of 306

  

 

       
 

   
 

     
 

 
             
            

             
                 

    
 

                
               

             
      

 
                
                  

       
  

  
                

          
 

           
                 

                
                

             
              

 
 

                
                 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tertialrapport Ordinärt boende 

Tertialrapporten avser maj- augusti 2020 

Verksamhet 
Verksamheten har under perioden fortsatt att präglas av covid-19 pandemin, främst utifrån en 
förhållandevis hög personalfrånvaro vilket orsakat ökad anspänning/ stress hos både personal och 
enhetschefer. De mesta har handlat om att verksamheten ska fungera. De verksamheter som 
förändrades eller stängdes på grund av pandemin har fortsatt vara stängda. Hittills har vi i inte haft 
någon brukare med covid-19. 

Upplevelsen är att vi haft en positivare sommarrekrytering än tidigare år och att verksamheten på de 
flesta håll fungerat bra. Ett antal grupper har dock haft hög sjukfrånvaro under hela sommaren. 
Trädgårdens äldrecentra har haft ett lägre inflöde och även planerat vistelserna för avlösningsgästerna 
vilket bidragit till en stabil sommar. 

Tre personer från andra kommuner kom till Piteå och fick sina hemtjänstinsatser här och det fungerade 
bra. I vissa grupper har Lagkamrat skött inköpen till brukarna och i ett antal andra grupper har vi 
prövat anställa ett antal personer på servicetjänster. 

Ekonomi 
Resultatet under perioden är -4,1 mkr och består av fortsatt höga personalkostnader och till viss del 
ofinansierad verksamhet. Totalt tom Augusti är budgetavvikelsen 9,1 mkr. 

Planeringssystemet-TES, som används i hemtjänsten, har uppgraderats och planerare och enhetschefer 
har utbildats. Syftet är att få ett bättre system, bättre planering samt bättre kunna analysera planerad tid 
i hemtjänsten. Bättre analyser syftar till att få ett bättre underlag till fortsatt arbete med planering 
kopplat till ekonomin. De grupper där vi arbetat med fokus på bemanningsekonomi håller i sin positiva 
trend. Det negativa resultatet är påverkat av kostnader orsakade av pandemin motsvarande hittills 
minst 3 miljoner. En viss överanställning har funnits i vissa hemtjänstgrupper för att säkerställa 
verksamheten. 

Sjukfrånvaron har fortsatt vara hög och i vissa grupper, vissa månader, över 30%. Under perioden har 
ändå sjukfrånvaron minskat. Sjukfrånvaron < 14 dagar låg på 14,98% i April och var i Augusti 
12,03%. Sjukfrånvaron > 14 dagar låg på 8,67% i April och var i Augusti 7,65%. 

Medborgare 

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

www.pitea.se


 
    

 
   

 
 
   

Ärende 12 

Tertialrapport Individ- och 
familjeomsorgen 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse

Page 105 of 306

Datum 2020-09-03 
Dnr 20SN110 

Tertialrapport IFO 

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning
Se bilaga 1 

Beslutsunderlag
Tertialrapport IFO 

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

Tomas Backeström 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



  

 

 

            
             

              
              

            

             
          

           
                

             
               

            
             
             

            
               

    

 

 

  

 

Tertialrapport IFO 

Verksamhet 

ungdomar i ordinärt familjehem. 

Tabell 1 

Avdelningen har under tertialen fortsatt arbetet kring översyn av det systematiska kvalitetsarbetet. 
Bakgrund har varit återkommande tillsyn från IVO samt enskilda ärendens bristfälliga hantering som 
har föranlett en mer övergripande åtgärd. En återkoppling från AMSAB efter dess översyn har 
genomförts och konstaterar att enheten BoF har påbörjat samt slutfört viktiga delar i det 
systematiska arbetet, arbetet fortgår och kommer även föranleda översyn på enheten Strömgården. 

Under perioden har Barn och familjer enligt uppdrag och ändrade förutsättningar, med höjda 
arvoden och omkostnadsersättningar, kontrakterat sju familjehem, tidigare rapportering visade på 
3st. Verksamheten fortsätter rekrytering av egna kontrakterade familjehem, Få, eller marginella 
ändringar när det gäller volymförändringar som skall kopplas till Covid-19, dock så stor det klart att 
inflödet fortsätter öka, inom samtliga målgrupper. I dagsläget klarar enheten och avdelningen ökat 
inflöde med befintliga resurser, i förlängningen står det oklart hur det kan komma att påverka 
arbetsmiljö, anspänning, rättssäkerhet samt hantering av ärendekö och insatser. Ökad tillgänglighet i 
form av e-tjänster, social beredskap, samt ökad medvetenhet hos profession och medborgare, kan 
vara förklaringar till det ökade inflödet, står mer att läsa i delårstexter. 

Nedan tabeller, tabell 1 visar barn och ungdomar i konsultstödda familjehem alternativt 
institutionsvård. Tabell 2 visat antal individer i institutionsvård vuxna. Tabell 3 visar antal barn och 
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Tabell 3 

Även missbruksvården vuxna har till viss del påverkats av Covid-19, verksamheten har anpassat 
öppenvård och mottagning utifrån att minska smittspridning. Detta gör att vi inte fullt ut är 
tillgängliga eller träffar klienter och brukare som i ett normalläge. Hur det påverkar klienter och 
brukares möjligheter till vidmakthållande av drogfrihet och nykterhet är oklart, dock så ökar antal 
besök inom enheten än jämförbar period 2019. Även viktiga samverkanspartners såsom Regionens 
psykiatrienheter och öppna mottagningar har ändrat sina förutsättningar till tillgänglighet, stöd, och 
avgiftning, även det är oklart hur det i förlängningen kan komma att påverka framtida inflöde, 
insatser och eventuella kostnader. Antalet individer som vistas på institution är något färre än 
tidigare tertial och rapportering. Antal LvM ligger fortsatt högre till antalet än motsvarande period 
2019, vilket påverkar dygnskostnader negativt. 

Medborgare 
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Verksamhet har fortsatt anpassats sina verksamheter till rådande förutsättningar. Dock så märker 
inte avdelningen av pandemin i den uträckning och i jämförelse med andra avdelningar inom 

i ett normalläge. Anpassningar som initialt infördes gäller fortfarande då Covid-19 kräver det utifrån 
att vi behöver fortsatt minska smittspridning. Inga betydande volymförändringar som kan kopplas 
enskilt till just Covid-19. 

De anpassningar som gjorts i verksamhet kopplat till vuxna och som initialt spåddes kunna påverka 
negativt har inte kunna befästas tydligt, verksamheten kan dock ännu idag inte genomföra 
behandling och provtagning som i ett normalläge men fortsätter i hög utsträckning att erbjuda stöd 
och insatser. Man kan anta att det kommer att påverka klienter och brukares möjlighet till adekvat 
stöd kopplat till behov och efterfrågan, dock inte i så hög utsträckning som vi spådde. När det gäller 
andra viktiga samverkanspartners anpassningar och begränsningar, såsom psykiatrin och annan 
hälso-och sjukvård, så ligger det utanför oss att påverka, hur det i sin tur slår ned på vår verksamhet 
och brukare och klienter står fortfarande oklart. Avdelningen fortsätter implementering av nya 
arbetssätt och metoder som skall gynna medborgare till att få tidig hjälp på hemmaplan, dett gör 
avdelningen både i egen regio och i samverkan med andra parter, såväl intern som externt. 

Budget 

Budgetavvikelse har under tertialen ökat något. Dock så sjunker antal placeringar inom samtliga 
områden, det som förklarar utfallet är ökade dygnskostnader, längre placeringar och dyrare enskilda 

fortfarande och att utökade hemmaplanslösningar skall ge effekt, dock så är det för tidigt att 
utvärdera nya behandlingsformer och insatser på hemmaplan, att antal placeringar minskar inom 
samtliga områden är dock en fingervisning om att det ger effekt då det inte är kopplat till minskat 
inflöde, inflödet ökar inom samtliga enheter och målgrupper. 

Verksamheten Barn och familjer har under tertialen sett över möjlighet till att internt omfördela 

möta behoven, samt upprätthålla god arbetsmiljö så bedömer enheten att omfördelning är 
nödvändig. Omfördelning kan komma att påverka andra uppdrag och medarbetare inom enheten. 
Risk-och konsekvensanalys upprättas med berörda och skyddsombud. 

socialtjänsten. IFO har, i stort, med få undantag och anpassningar, kunnat bedriva verksamheten som 

lösningar och placeringar. Målsättning med minskade kostnader kopplat till färre köpte tjänster gäller 

resurser, det inom området familjerätt. Familjerättsliga ärenden tenderar att öka markant och för att 
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Ärende 13 

Tertialrapport Stöd till vuxna 
funktionsnedsatta 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
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Datum 2020-08-27 
Dnr 20SN111 

Tertialrapport Vuxna funktionsnedsatta T2 

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning
Rapporten beskriver förändringar i vår verksamhet, arbete med kvalitét och covid-19. Här ges 
även en beskrivning av mål, uppdrag och aktiviteter. 
Redogörelse för hur verksamheten går i förhållande till budget, hur avser vi att jobba för 
medborgarnas möjlighet till inflytande samt en kort beskrivning av antal brukare. 

Beslutsunderlag
Tertialrapport- vuxna funktionsnedsatta T2 maj-augusti 2020 

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

Leena Leijon 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



 
 
 
 

                                                   

 
 

 
                                             

   
 

  
            

          
              

            
 

            
                

             
             

     
 

             
                

                  
              

           
 

 
               

            
            

       
 

 
  

        
            

     
               

          
           

                  
              

                 
     
              

              
                

               
      

              

Tertialrapport maj - augusti 
Vuxna funktionsnedsatta 

Verksamhet. 
Vi har genomgått förändring i enhetschefsteamet, 2 nya chefer har tillträtt sina 

inte gett oss rätt förutsättningar att så här långt, kunna jobba tillfredsställande med mål, 
uppdrag och aktivitet men fokus kommer att ligga på detta under hösten. 

till vikarier har varit bättre inför denna sommar än tidigare år. Vi ser en ökning av 
sommaravtal i jämförelse med förra sommaren, vilket vi kopplar ihop med att våra 

tillsätta alla våra behov. 

vistelse på daglig verksamhet till att närstående kommer hem. 

Covid-19 
- Vi har inte haft någon brukare med bekräftad covid-19, fem brukare har vårdats med 

personal smittades. Enhetscheferna har kontinuerligt varit i dialog- dialog från 
enhetscheferna till medarbetarna har skett kontinuerligt. 

Budget 
T.o.m. augusti 

 För perioden en budgetavvikelse om -4,1 mkr. 
 

budgetavvikelse om -4,4 mkr. 
 

 

visar sig på personalkostnaderna. 
Total kostnad för avdelningen som är bokad mot Covid-19 uppgår till 1,3 mkr. 

 

eftersläpning på försäkringskassans utbetalning. 
 Årsprognosen för avdelningen för stöd till vuxna med funktionshinder sätts till -5,8 mkr. 

enhetschefstjänster 200701. Denna fas tillsammans med covid-19 och semesterperioder har 

Vi har klarat sommaren bra, förhållandevis stabilt läge i verksamheten. Tillgång/kvalité sett 

medarbetare har varit hemma vid minsta symtom samt att bemanningsenheten inte har kunnat 

På grund av eftersläpning och felregistrering så kan inte avdelningens totala antal brukare 
redovisas från diver. Under tertial 2 har vi minskat antalet brukare till 38 stycken. En brukare 
har flyttat till särskilt boende So, en har avlidit och en ny har tillkommit. Vårt nya ärende har 
ett biståndsbeslut i form av personligt utformat stöd. Vi bemannar 2 1/2 timme/dag efter 

misstänkt covid-19. En personal har bekräftats med covid-19, varken brukaren eller övrig 

Underskottet ligger hos verksamheten privat assistansanordnare som för perioden har en 

Inom privat assistansanordnare ser man under året en linjär ökning för utbetalda sjuklöner till 
privata utförare. Enligt regelverket för LSS måste kommunen ersätta assistansanordnarens 
merkostnader för sjuklön motsvarande kostnaden för sjuklön till ordinarie personlig assistent. 
Detta har varit en kostnad som visar sig öka för varje år och som inte har full budgettäckning. 
Avdelningen har inte påverkats nämnvärt av Covid-19. Sjukfrånvaron ökade dock i Mars för 
att sedan gå ner under försommaren, den har nu under juli och augusti ökat något igen vilket 

Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har en budgetavvikelse om 
ca 0,1 mkr vilket är en försämring med 0,7 mkr mot föregående period. Anledning till detta 
torde vara dels ökade vikarie- och övertidskostnader för att täcka upp för semester, dels en 
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Medborgare 
Vi hoppas och tror att mötesplatsen- Kaleido, kan komma att bli en arena där våra brukare, personal 
och medborgare möts och möter oss- arbetsgivarrepresentanter på ett naturligt och avslappnat sätt. Här 
kan vi lyssna in, föra dialog, hämta idéer och skapa samarbete. Förhoppningen är att vi kan återuppta 
denna aktivitet under hösten men covidanpassad. 
Planering för kvalitetsträffar är klart, varje enhetschef ansvarar för sin kvalitetsgrupp. Syftet med dessa 
träffar är ur brukarperspektiv bla: 

- Möjliggöra och säkerställa att våra brukare upplever meningsfullhet i sin vardag 
-

individuella behov och förutsättningar. 
Säkerställa att vi bedriver en omsorg med god kvalité, kvalitet som utgår från brukarens 
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Ärende 14 

Tertialrapport En ingång 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
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Datum 2020-09-03 
Dnr 20SN107 

Tertialrapport 2 – En Ingång 

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning
Under andra tertialen är det ett fortsatt lågt inflöde av ansökningar vad gäller insatser som 
t.ex. hemtjänst och särskilt boende. De som under tertialen ansökt om särskilt boende har 
princip kunna erbjudas det omgående. Däremot har flera valt att avvakta inflyttning p.g.a. 
besöksförbud och rädsla för smittspridning. Det har under andra tertialen även varit ett längre 
antal hushåll som sökt försörjningsstöd och kostnaderna fortsätter att minska. Stabsmötena 
kopplade till Covid-19 har under sommaren även innefattat övriga operativa frågor något som 
fallit väl ut. Operativa ledningsmöten 1 ggr/vecka kommer därför att permanentas från och 
med 1/9. 

Beslutsunderlag
Tertialrapport 2 – En Ingång. 

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

Lena Enqvist 
Omsorgschef 
Socialförvaltningen 



     

 

  
               

              
                  

                
              

     

             
                  
                    

                 
                  

                 
                

                 
            

              
              

             
                 

                  
                 

          

  
                

              
                

                  
                

   

 

 

Tertialrapport 2 – En ingång 

Verksamhet: 
Inom området försörjningsstöd ser vi att antalet hushåll som ansöker om och beviljas försörjningsstöd fortsätter 
att minska även under andra tertialen. Den tydligaste minskade målgruppen är ensamkommande ungdomar och 
de som är på väg in i etableringsprogrammet vi arbetsförmedlingen. Därutöver kan vi se att de åtgärder som 
införts nationellt för att hantera Covid-19 som t.ex. höjt bostadsbidrag samt ökad möjlighet att beviljas A-kassa 
samt de extratjänster som Arbetsförmedlingen infört med stor sannolikhet bidrar till minskningen av hushåll 
som är beroende av försörjningsstöd. 

Inom området myndighetsutövning äldre fortsätter konsekvenserna av Covid-19 att innebära ett minskat inflöde 
av nya ärenden även om det under andra tertialen ökat något jämfört med pandemins första månader. Det finns 
en fortsatt osäkerhet kring att flytta in på SÄBO för de personer som erbjudits plats mycket på grund av det 
aktuella besöksförbudet. Vi ser även fortsättningsvis en risk för att ett antal beslut gällande särskilt boende inte 
kommer att kunna verkställas inom lagstadgad tid då de som erbjuds plats väljer att avvakta med inflyttning. Vi 
har i dagsläget 18 personer i kö till särskilt boende varav 6 har erbjudits plats. Beviljade hemtjänsttimmar 
fortsätter att minska under andra tertialen vilket är kopplat till att många brukare med mindre omfattande 
insatser valt att säga upp sin insats samt att ett antal brukare med omfattande hemtjänstinsatser flyttat till 
särskilt boende eller erbjudits tillfälligt boende i väntan på SÄBO plats. 

Inom myndighetsutövning vuxna Sol och LSS har Covid-19 inte fått samma konsekvenser. Ansökningar kommer 
in med samma flöde som tidigare. Däremot märks minskat inflöde av domar och yttranden. 

Under sommaren har stabsorganisationen som aktualiserades med anledning av Covid-19 även hanterar övriga 
operativa frågor för att få en sammanhållen ledning under sommarperioden. Det har inneburit att vi på ett 
strukturerat och snabbt sätt kunnat hantera de frågor som det funnits behov av att hantera. Vi kommer att 
permanenta de operativa ledningsmötena fr.o.m. 1/9 som ett led i att stärka vår operativa ledning samt att 
möjliggöra samverkan och samagerande på ett annat sätt än tidigare. 

Budget: 
Antalet hushåll som ansöker om försörjningsstöd fortsätter att minska och den grupp som ökat minst är 
arbetslösa med viss ersättning från arbetsförmedlingen. Piteå kommun har i nationella jämförelser en låg 
arbetslöshet och vi har ännu inte sett några negativa effekter kopplad till Covid-19. Resultatet efter andra 
tertialen visar på underskott för försörjningsstöd på 4, 3 miljoner vilket är betydligt bättre resultat än förra året. 
För avdelningen En Ingång är resultatet efter andra tertialen strax under 2,2 miljoner bättre än budget. 
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Även hemtjänstärendena fortsätter att minska under andra tertialen. Vi ser även att antalet ärende som har mer 
än 4/dag fortsätter att minska vilket är en del i det strategiska arbetet med boendestrategin. Vi ser dock fortsatt 
att många av de brukare som har hemtjänst har stora omsorgsbehov. Totalt har vi under andra tertialen ett 
positivt resultat jämfört med budget på 3 miljoner kr kopplat till hemtjänsttimmar. 

Brukare med mer än 4h /dag 

Medborgare: 
En utredning är påbörjad för att se över hur Medborgarservice kan tillgodose behovet av kontaktyta även mot 
de medborgare som har frågor till- eller önskar komma i kontakt med socialtjänsten. Utöver det fortsätter 
arbetet med att hitta digitala lösningar. Ansökan om försörjningsstöd kommer att vara möjlig att göra digitalt 
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Ärende 15 

Sammanhållen LSS-enhet 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-08-19 

Utdragsbestyrkande 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden behålla nuvarande organisation. 

LSS är en komplicerad lagstiftning som kräver en särskild kunskap hos handläggaren och 
intresse för att följa praxis och domar. Utifrån det är det viktigt att särskilda handläggare 
hanterar dessa ärenden föra att säkerställa en rättssäker handläggning. Det sker i dag en 
samverkan mellan handläggarna på de två enheterna som skulle kunna utvecklas än mer. Ett 
område som identifierats som viktigt är att unga som inte bedöms ha rätt till personlig 
assistans inte skall hamna mellan stolarna vilket kan innebära att inget stöd erbjuds. Där har 
handläggarna hittat ett sätt att hantera detta genom nära samarbete mellan LSS-handläggare 
för barn och LSS-handläggare för vuxna. Andra områden som identifierats som viktiga att 
intensifiera samverkan gäller metodträffar och samråd. Där har en planering gjorts för hösten 
med regelbundna metodträffar och samråd. Utifrån barnkonventionens intentioner ser vi att 
det är av vikt att barn med rätt till insatser via LSS-lagstiftningen fortsätter att hanteras inom 
Stöd till barn och familj av särskilda LSS-handläggare. Detta för att säkerställa att bedömning 
och handläggning utgår från barnets behov och inte inom vilket lagrum verkställigheten sker. 

Page 1 of 1

 
 

  

 
  

 

 

 

   

   

  
 

  
  

 
 

       
 

 
             

               
              

              
               

               
            

             
             

           
                

              
             

 
 

     
 
 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 120 
Sammanhållen LSS-enhet 
Diarienr 20SN49 

Beslut 

Ärendebeskrivning 

Beslutsunderlag 
 Gemensam LSS - enhet 
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Signatur justerare 
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20200610 

Gemensam LSS-enhet 

Bakgrund: 
Socialtjänsten i Piteå har sedan 2010 genomfört utredningar och myndighetsutövning kopplat till LSS-
lagstiftningen på två olika enheter. De ärenden som berört barn och unga under 18 år har handlagts av 
socialsekreterare på Stöd till barn och familj. De ärenden som gällt individer över 18 år har handlagts 
av biståndshandläggare på LSS-enheten. Dessa handläggare har även utrett alla ärenden oavsett ålder 
där ansökan handlat om personlig assistans. 

LSS-lagstiftningen är en rättighetslagstiftning för de individer som ingår i personkretsen för 
lagstiftningen. Det är en komplicerad lagstiftning som kräver god sakkunskap hos de handläggare som 
utreder, bedömer och beslutar om rätt insats. Utifrån komplexiteten i lagstiftningen och tillämpningen 
av den har det under de senaste åren föreslagits att myndighetsutövningen inom LSS-lagstiftningen 
skall organiseras inom en enhet för att på ett smidigare sätt hantera övergången från barn till vuxen, 
minska sårbarheten samt säkerställa en god kvalitet i handläggningen av ärendet oavsett ålder hos den 
sökande. 

Uppdrag: 
En Ingång har fått i uppdrag att utreda den nuvarande organisationen utifrån ovanstående bakgrund. Vi 
har under utredningen lyft följande frågeställningar: 

- Vilka fördelar respektive nackdelar skulle en sammanslagning av LSS-handläggarna innebära? 
- Hur samarbetar LSS-handläggarna idag? Finns behov av utvecklad/utökad samverkan? 
- Barnkonventionen som nu även blivit lag, hur tillgodoses intentionerna i den bäst utifrån 

fortsatt arbete och organisation? 
- Förslag till fortsatt organisation. 

Arbetssätt: 
Intervjuer har genomförts med samtliga LSS-handläggare samt med berörda chefer. 

För- respektive nackdelar med nuvarande organisation: 
Fördelar: 

 Nuvarande organisation fokuserar på barns behov oavsett funktionsvariation. 

 Krav på bredare kompetens utifrån att man förväntas som handläggare både utreda barn samt 
vuxna riskerar urholka kvalitén på det arbete som görs. 

 LSS-lagstiftningen och dess tillämpning är en komplex och möjligheten att avgränsa 
handläggningen till barn respektive vuxna ger bättre förutsättningar som handläggare att kunna 
följa praxis, domar och prejudikat vilket innebär en mer rättssäker handläggning. 

Nackdelar: 

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

www.pitea.se
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20200610 

 Vi har idag inte en samlad kunskap kring frågor som gäller LSS-lagstiftning då handläggarna 
tillhör olika enheter utifrån ålderindelning. 

 De individer som beviljas LSS-insatser som barn och därefter fyller 18 år tvingas byta 
handläggare. 

 LSS-handläggarna för barn är idag två stycken vilket innebär en sårbarhet. 

 LSS-handläggarna för barn skulle vid en sammanslagning komma längre ifrån andra 
socialsekreterare som arbetar med barnutredningar. Risken finns att de ”tappar” delar av ny 
kunskap om exempelvis barnperspektivet. 

Samverkan internt och externt: 

 Det sker idag samråd samt metodträffar mellan LSS-handläggarna för barn och LSS-
handläggarna för vuxna. Detta sker vid behov och inte på ett strukturerat och planerat sätt. 

 Vid mer komplicerade ärenden där brukaren ska fylla 18 år inom kort träffas en handläggare 
från LSS barn och en från LSS vuxna för att gå igenom ärendet. 

 Vid samverkan externt med t.ex. barnhabilitering och särgymnasiet deltar oftast LSS-
handläggare från båda enheterna. Det framkommer dock att den externa samverkan skulle 
kunna utvecklas och formaliseras på ett annat sätt än vad som görs idag. 

Barnkonventionen som lag 

Barnkonventionen har sedan den antogs 1990 varit juridiskt bindande för Sverige, men det har visat sig 
att det inte var tillräckligt. Genom att göra konventionen till lag 1/1-2020 blir det ännu tydligare att 
barn är egna individer med egna rättigheter. Utifrån detta läggs det ett stort ansvar på myndigheter och 
beslutsfattare att tillämpa rättigheterna i konventionen så att den får ett större genomslag vid 
bedömningar och beslut som rör barn. En viktig del i barnkonventionen handlar om att barn med 
funktionsvariationer inte skall diskrimineras. Den organisation som vi idag har där barn med behov av 
LSS-insatser handläggs och bedöms av medarbetare på Stöd till barn och familj ser vi ligger i linjen 
med barnkonventionens intentioner. Alla barn som har behov av stödinsatser bedöms på samma enhet, 
Stöd till barn och familj, där medarbetarna är tränade och har metoder för att sätta barns behov i 
centrum samt att erbjuda föräldrastöd. 

Sammanfattning: 

LSS är en komplicerad lagstiftning som kräver en särskild kunskap hos handläggaren och intresse för 
att följa praxis och domar. Utifrån det är det viktigt att särskilda handläggare hanterar dessa ärenden 
föra att säkerställa en rättssäker handläggning. Det sker i dag en samverkan mellan handläggarna på de 
två enheterna som skulle kunna utvecklas än mer. Ett område som identifierats som viktigt är att unga 
som inte bedöms ha rätt till personlig assistans inte skall hamna mellan stolarna vilket kan innebära att 
inget stöd erbjuds. Där har handläggarna hittat ett sätt att hantera detta genom nära samarbete mellan 
LSS-handläggare för barn och LSS-handläggare för vuxna. Andra områden som identifierats som 

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

www.pitea.se
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viktiga att intensifiera samverkan gäller metodträffar och samråd. Där har en planering gjorts för 
hösten med regelbundna metodträffar och samråd. Utifrån barnkonventionens intentioner ser vi att det 
är av vikt att barn med rätt till insatser via LSS-lagstiftningen fortsätter att hanteras inom Stöd till barn 
och familj av särskilda LSS-handläggare. Detta för att säkerställa att bedömning och handläggning 
utgår från barnets behov och inte inom vilket lagrum verkställigheten sker 

Förslag till beslut: 

 Ingen förändring av nuvarande organisation. Däremot en utökad samverkan och samordning 
avseende både myndighetsutövning och verkställighet av insatser under övergripande ansvar 
för operativa omsorgschefens ansvar att leda socialtjänstens interna samverkan. 

Lena Enqvist, Omsorgschef 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 Telefon: 0911-69 60 00 Webbadress: www.pitea.se 
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Ärende 16 

Rapportering av ej verkställda 
beslut - LSS 2020 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-08-19 

Utdragsbestyrkande 

ej verkställda beslut - LSS 2020 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden överlämna statistikrapport över ej 
verkställda beslut LSS 2020 kvartal 2 till kommunfullmäktige och revisorerna 

Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 
Rapporteringen görs varje kvartal på 

målgrupperna 0-65 år, det på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård 
och omsorg. Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och 

Under kvartal 2 2020 fanns det 8 st gynnande ej verkställda beslut LSS, dessa är fördelade 

Det kvarstår utmaningar att tillgdose behov inom Bostad med särskild service för vuxna i 
form av gruppbostad. Arbete pågår med att finna lämplig lokal för ändamålet. Inom daglig 
verksamhet arbetar vi med att identifiera brukarnas behov och önskemål via kartläggning och 
att hitta lämplig sysselsätttning, till exempel genom fler externa placeringar. 

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

Det kan komma att utgå sanktionsavgifter för socialtjänsten där vi ej lyckats verkställa beslut. 
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Socialnämndens arbetsutskott 

§ 121 
Rapportering av 
Diarienr 20SN86 

Beslut 

Ärendebeskrivning 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

kommunens revisorer. 

som följande 

2 st Daglig verksamhet 
3 st Boende vuxna 
1 st Ledsagarservice 
1 st Kontaktperson 
1 st Korttidsvistelse 

Konsekvensanalys 

Medborgare 

Verksamhet 

Budget 

Beslutsunderlag 
 Rapportering LSS Q 2 - avidentifierad 

Signatur justerare 
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Socialnämndens arbetsutskott 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-08-19 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Rapportering ej verkställda beslut LSS 

Kvartal 2 - 2020 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M Boende vuxna Avbrott 

2019-05-01 

2019-10-05 

2020-02-20 

2020-06-01 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från avbrott vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30). 

Personen själv har valt att flytta från grupp-

bostaden och hem till sin mamma, tills 

personen får nytt erbjudande. 

Ebjuden närboendeplats 2019-10-05. 

Förvaltare har inte återkopplat ännu. 

Erbjuden plats på Småstugegränd 3, grupp-

bostad. Tackade ja 2020-03-16. Inflyttning 

planerad under maj 2020. 

M Daglig 

verksamhet 

Avbrott 

2019-05-31 

2020-05-25 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från avbrott vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30). 

Personen har drabbats av Bryggans ned-

läggning och har därmed ingen verkställighet 

från och med 2019-06-01. 

Ingen ledig plats. Har inte haft utrymme i 

verksamheten att verkställa beslutet. 

Personen går inte att nå per telefon eller 

SMS. Folkbokföringsadress och postadress 

i Ronneby. Personen har flyttat från kommunen, 

därför avslutas beslutet om daglig verksamhet. 

Sida 1 av 8 
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Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M Ledsagarservice 2019-05-31 2020-04-08 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30). 

Resursbrist, saknar lämplig personal. 

Handläggaren har vid ett flertal tillfällen 

försökt att hitta lämplig ledsagare för att be-

möta personens funktionsvariation utan 

resultat. Handläggaren ringer 2020-04-08 och 

erbjuder en ledsagare. Personen vill avvakta 

med verkställighet på grund av Corona. 

När pandemin är över kommer en ledsagare att 

ta på sig uppdraget. 

M Daglig 

verksamhet 

Avbrott 

2019-05-31 

X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från avbrott vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30). 

Personen har drabbats av Bryggans ned-

läggning och har därmed ingen verkställighet 

från och med 2019-06-01. 

Ingen ledig plats. 

Personen är erbjuden en plats, men på 

grund av Corona kunde personen inte påbörja 

insatsen. 

Sida 2 av 8 
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Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

K Boende vuxna 2019-06-27 2020-02-18 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30). 

Har under juni månad 2019 flyttat till en ny 

lägenhet i stan närmare mamma och mormor. 

Vill ändå stå kvar i kön till gruppbostad ifall 

det inte fungerar med eget boende. Har 

boendestöd. 

2019-12-17: Inte akut med en plats just nu, 

men har mått sämre en period och vill inte 

ta tillbaka sin ansökan om gruppbostad ännu. 

Vi återkommer när vi har en plats att erbjuda 

och tills vidare står hon kvar i kön. 

Erbjuden plats på Saxofonens stödboende. 

2020-02-24: Personen tackar nej. Vill bo på 

Annelund. Vill fortsätta bo i sin lägenhet och 

se hur det fungerar för henne. 

Har boendestöd och daglig verksamhet. 

Sida 3 av 8 
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Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M Daglig 

verksamhet 

2019-07-11 2019-12-19 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-09-30). 

Ingen ledig plats. Erbjuden plats på 

Smaragden med start 2020-01-13, men 

tackade nej innan han besökte verksamheten. 

Personen önskade få arbeta på 

Föreningspatrullen, men på grund av Corona 

är det inte aktuellt. 

Arbetsanpassare har kontakt och en daglig verk-

verksamhet är på gång. 

K Boende vuxna 2019-09-27 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-09-30). 

Ingen ledig boendeplats. 

Ingen för personen lämplig boendeplats ledig. 

Har korttidsvistelse och daglig verksamhet. 

M Boende vuxna 2019-10-17 2019-12-19 

2020-03-28 

2020-05-11 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-12-31). 

Erbjuden plats på vård- och omsorgsboende. 

Tackade nej 2020-01-13. 

Erbjuden plats på Munksunds gruppbostad. 

Tackade ja 2020-04-16. 

Inflyttning planerad i början på maj 2020. 

Sida 4 av 8 



 

 

 

Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar 

datum erbjudande verkställt datum nej 

K Boende vuxna 2019-11-13 2020-01-17 2020-05-30 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-12-31). 

Erbjuden plats på Linnéboendet. Tackade ja 

2020-01-20. Inflyttning i början av maj 2020. 

K Boende vuxna 2019-11-13 2020-03-12 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-12-31). 

Erbjuden plats på Småstugegränd 3, gruppbo-

stad. Har på grund av anhörigs sjukdom inte 

kunnat komma och titta på boendet. Därför 

har hon varken svarat ja eller nej till 

erbjudandet. Tackade nej till erbjudandet 

2020-04-20. 
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Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar 

datum erbjudande verkställt datum nej 

K Korttidsvistelse 2019-12-13 2020-04-02 2020-06-03 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-12-31). 

Ingen ledig plats. 

Personen blir erbjuden en plats på korttids. 

Mamman svarar att de inte blir hjälpta av den 

lösning som erbjuds. Enhetschefen för korttids 

undrar om hon kan tolka det som att de tackar 

nej till erbjudandet. Mamman svarar att de 

kommer att kontakta personens ombud. 

2020-04-07 telefonkontakt sker mellan 

enhetschef och personens ombud angående 

erbjudandet om korttids. 

2020-04-23 telefonkontakt sker mellan 

enhetschef och personens ombud igen och då 

säger ombudet att hon ska försöka övertala 

mamman att tacka ja till erbjudandet. 

Ombudet ska återkomma till enhetschefen. 

Insatsen upphör på grund av att behovet 

faktiskt tillgodoses av personens beslut om 

personlig assistans. 

Sida 6 av 8 
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Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

K Daglig 

verksamhet 

2020-01-15 2020-05-26 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2020-03-31). 

Ingen ledig plats. 

K Kontaktperson 2020-01-28 2020-05-19 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2020-03-31). 

LSS-handläggare ringer till personens mamma 

och erbjuder en kontaktperson åt hennes 

ungdom. 

Ungdomen tackar nej på grund av personliga 

angelägenheter. 

Personens mamma ringer 2020-05-29 och säger 

att båda två är i riskgrupper och vill pausa 

behovet att verkställa beslutet om kontaktperson 

fram till att coronapandemin är över. 

K Daglig 

verksamhet 

2020-01-31 2020-05-07 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2020-03-31). 

Ingen ledig plats. 

M Daglig 

verksamhet 

2020-02-19 2020-06-08 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2020-03-31). 

Ingen ledig plats. 

Sida 7 av 8 
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Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar 

datum erbjudande verkställt datum nej 

K Daglig 2020-02-21 2020-05-26 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2020-03-31). 

Ingen ledig plats. 

M Korttidsvistelse 2020-03-16 X Ej gått tre månader vid förra rapportering. 

utanför hemmet Familjen missat introduktionssamtal då de tagit 

enligt 9§ 6 LSS fel på dag. Då sommarsemestrar påbörjats är alla 

eniga att man startar upp direkt i höst. 

Sida 8 av 8 
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Ärende 17 

Rapportering av ej verkställda 
beslut - SoL 2020 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-08-19 

Utdragsbestyrkande 

ej verkställda beslut - SoL 2020 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden överlämna statistikrapport över ej 
verkställda beslut SoL 2020 kvartal 2 till kommunfullmäktige och revisorerna 

Kommunens skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL som inte 
Rapporteringen görs varje kvartal av 

socialtjänst, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktigen och kommunens 

Under kvartal 2 fanns det 10 beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. Det är 

8 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform 

Anledning till att beslut ej verkställts har i fem ärenden en direkt koppling till Covid-19 
1 tackar nej till erbjudande på grund av besöksförbud inom särskild boendeform 
3 har ej kunnat flytta på grund av tillfälligt inflyttningsstop inom särskild boendeform 
1 har tills vidare avböjt verkställighet av insats i ordinär boendeform på grund av pågående 

Övriga ej verkställda beslut handlar om resursbrist eller att medborgaren tackar nej till 
erbjuden plats inom särskild boendeform om det inte uppfyller deras specifika önskemål. 
Kontaktperson har ej verkställts till följd av att det saknats lämplig person och dessutom har 

Besöksförbud inom särskild boendeform, tillfälliga inflyttningsstop till följd av Covid-19 har 

Page 1 of 2

 
 

  

 
  

 

 

 

   

   

  
 

        
  

 
 

        
          

 
 

            
           

            
         

 
 
 

   
        

 
 

    
                

      
          
      
     

 
               

             
              
                

 
 

             
            

               
       

 
 

 
 

   
 

 
    
           

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 122 
Rapportering av 
Diarienr 20SN85 

Beslut 

Ärendebeskrivning 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

revisorer 

Målgrupperna 0-65 år 
Under kvartal 2 2020 så fanns det totalt… 

Målgrupperna 65 och äldre 

två fler jämfört med senaste rapporteringen. 
-
- 1 beslut avser om hemtjänst 
- 1 beslut avser kontaktperson 

-
-
-
pandemi 

medborgaren tills vidare tackat nej till insatsen. 

Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 

Målgrupperna 0-65 år 
…. 

Målgrupperna 65 och äldre 

Signatur justerare 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-08-19 

Utdragsbestyrkande 

medfört att tiden från beslut till verkställighet har påverkats under det andra kvartalet. 
Samtidigt kvarstår medborgarnas förväntningar och krav på att de ska kunna erbjudas plats 
inom särskild boendeform som stämmer överens med deras specifika önskemål. Medborgare 
som inte kunnat bo kvar i ordinär boendeform i vänta på har istället fått bo i tillfällig 

Behovet av demensplatser fortsätter att ligga på en lägre nivå jämfört med föregående år 
vilket leder till att tiden från beslut till verkställighet är förhållandevis kort. I vissa fall har det 
medfört att medborgaren tackat nej till erbjuden plats då det funnits förväntan om längre 
väntetid. Medborgare som har behov av somatisk plats får vanligtvis vänta längre men det 
finns möjlighet av korta väntetiden om medborgaren kan tänka sig att bo i ytterområdena. 

Av de som under kvartal 2 väntat mer än tre månader på plats i särskild boendeform har sex 
beslut verkställts, en har avlidit och en vill fortsätta bo kvar hemma så länge det råder 

Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 
utifrån medborgarens behov, situation och resurser. För att minska belastning på övriga 
verksamheter görs ständigt översyn av boendekön och vid behov omprioriteringar. 

Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 

Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 

Page 2 of 2

 
 

  

 
  

 

 

 

   

   

             
             

           
                 

 
 

              
                 

              
              

              
 

                  
                

    
 

 
 

 
   

 
 

    
              

            
          

 
 

 
 

   
            

 
    

            
 

 
       
      

 
 

Socialnämndens arbetsutskott 

boendeform. 

besöksförbud inom särskild boendeform. 

Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 

Målgrupperna 0-65 år 
…. 

Målgrupperna 65 och äldre 

Konsekvensbeskrivning 
Budget 

Målgrupperna 0-65 år 

Målgrupperna 65 och äldre 

Beslutsunderlag 
 Rapportering SoL Q 2 - avidentifierad 
 Rapport SoL ÄO - avidentifierad 
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Signatur justerare 
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Rapportering Ej verkställda beslut 

År 2020 
Kvartal 2 

Namn Kön 

Lagområde 

SOL/LSS Insatstyp 

Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Datum för 

erbjudande i 

tillfälligt 

boende 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum Avbrott Avslutat 

Huvudsakligt 

skäl. Ex 

resursbrist, 

tackat nej Kommentar/Orsak 

ska 

rapportera 

s JA/NEJ 

SoL 

Säbo 2020-03-24 2020-03-24 2020-07-29 Covid19 

Har ej kunnat flytta pga utflyttningsstop från tillfälligt 

boende - smittospridningsrisk. Stop hävs 2020-07-06 Ja 

SoL Säbo 2020-02-18 2020-03-18 Covid19 

Tackar nej till erbjuden plats pga besöksförbud på särskilt 

boende. Anhöriga vill att mamma ska bo kvar hemma tills 

vidare med anledning av det. Anhöriga ska bistå med hjälp 

utökver hemtjänst samt har Rut fått utökat stöd i hemmet 

fr.o.m. 2020-06-26 Ja 

SoL Säbo 2020-03-18 2020-06-17 

2020-03-18 

2020-06-29 Resursbrist 

Har önskemål specifika önskemål om att bo centralt. Ej 

beredd att flytta till ytterområdena Ja 

SoL Säbo 2020-02-05 

2020-02-06 

2020-04-30 

2020-02-06 

2020-05-11 2020-05-17 Tackar nej 

Palliativ och vill ej flytta till permanent boende. Erbjuds 

tillfälligt boende. Förbättrar hälsan och erbjuds permanent 

plats vilket hon tackar ja till. Avlider strax efter inflytt Ja 

SoL 

Säbo 2020-01-24 

2020-03-23 

2020-04-21 2020-01-24 2020-05-02 Covid19 

Får erbjudande om säbo mars 2020, tackar ja men inflytten 

hinner inte påbörjas utan stoppas upp för covid19 på 

aktuellt säbo. Får nytt erbjudande april 2020 tackar ja till 

erbjudande men hinner inte flytta in utan avlider strax 

efteråt Ja 

SoL Säbo 2020-03-11 

2020-03-11 

Covid19 

Har ej kunnat flytta pga utflyttningsstop från tillfälligt 

boende - smittospridningsrisk 2020-07-06 om inget 

ytterligare inträffar Ja 

SoL Säbo 2020-01-24 

2020-03-23 

2020-06-12 2020-07-13 Tackar nej 

Bor i annan kommun. Har specifika önskemål om 

geografisk placering. Får erbjudande som uppfyller 

önskemålen. Tackar nej med hänvsning till bostadens 

utformning. Får nytt erbjudande i juni månad vilket de 

tackar ja till Ja 

SoL Säbo 2020-02-07 

2020-03-04 

2020-03-31 

2020-04-29 2020-05-15 Tackar nej 

Har önskemål om ett specifikt säbo. Erbjuds säbo i början 

av mars månad men tackar nej med förhoppning att få 

erbjudande i enlighet med önskemålet. Får erbjudande 

säbo i slutet av mars månad. Tackar nej av samma orsak. 

Får i slutet av april månad åter ett erbjudande vilket de 

tackar ja till även om det inte uppfyllde önskemålet om det 

specifika boendet Ja 

SoL Hemtjänst 2020-03-04 2020-03-30 Covid19 

Avböjt verkställighet av beslut tills vidare. Är beviljad städ 

var 3:e vecka 

Ja 

SoL Kontaktperson 2019-10-18 Resursbrist 

Har ej hittat lämplig kandidat trots upprepade försök 

samtidigt som personen i samband med uppföljning 2020-

05-13 meddelat han inte har behov av KP just nu utan 

önskar det ev. först till hösten Ja 
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Rapportering ej verkställda beslut SoL 

Kvartal 2 - 2020 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

K Boende vuxna 2019-05-24 2019-07-04 

2020-03-12 

X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30). 

Erbjuden plats på Gränden, tackade nej. 

Önskar gruppbostad i centrala Piteå. 

Erbjuden plats på Linnéboendet. 

2020-03-20 tackade nej till erbjudandet. 

Orsaken var att stödboendet inte är 

beläget i centrala Piteå. 

Har sysselsättning och trygghetslarm. 

M Sysselsättning 2019-10-01 2020-02-14 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-12-31). 

Erbjuden plats hos arbetsanpassare. 

Varit inlagd på sjukhus. 

Har varit aktuellt med att verkställa be-

slutet, men på grund av corona har 

personen velat avvakta då han tillhör en 

riskgrupp. 

Sida 1 av 3 
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Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M Sysselsättning 2019-10-08 2020-01-20 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-12-31). 

Erbjuden plats, skulle börja 2020-01-27, 

men på grund av ett armbrott har 

personen inte kunnat påbörja sin 

sysselsättning. 

2020-04-03 - Personen mår bättre fysiskt, 

men känner sig inte motiverad att börja. 

Arbetsanpassaren förbereder fortsatt 

arbete för att motivera personen att 

starta sin sysselsättning. 

Erbjuden plats hos arbetsanpassare, men 

har inte startat på grund av hälsoskäl. 

Har sedan tillfrisknande varit rädd 

för corona och vill inte påbörja sysselsätt-

ning förrän faran är över. Har kontakt med 

arbetsanpassare och har själv beslutat 

att pausa till i augusti 2020. 

K Sysselsättning PSY 2020-02-12 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2020-03-31). 

Ingen ledig plats. 

Har kontakt med arbetsanpassare. Väntar 

på en arbetsplats som inte kan ta emot 

ännu på grund av corona. 

M Sysselsättning 2020-03-16 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2020-03-31). 

Har önskemål om sysselsättning som är 

svår att verkställa. Vill gärna jobba med 

något administrativt. Kommer att erbjudas 

plats på SAVO under augusti 2020. 

Sida 2 av 3 
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Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M Sysselsättning 2020-03-18 2020-08-06 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2020-03-31). 

Har inte funnits utrymme i den verksam-

het han önskar. 

M Kontaktperson enligt SoL Avbrott 

2019-08-22 

2020-04-24 X OBS. avbrott i verkställighet. 

Önskar byta KP, har ej funnit ny lämplig. 

2020-04-24 tar familjen tillbaka sin önskan 

om kontaktperson, insatsen avslutas. 
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Socialnämndens arbetsutskott 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-08-19 

§ 124 
Delegationsbeslut juni till och med juli 2020 
Diarienr 20SN20 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden godkänna anmälda delegationsbeslut 
2020-06-01 till och med 2020-07-31 

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut fattade 2020-06-01 till och med 2020-07-31 anmäls. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 
    

 
   

 
   

Ärende 19 

Delgivningar september 2020 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-06-22 

Utdragsbestyrkande 

Budget 2021 och verksamhetsplan (VEP) 2021 - 2023 

Kommunfullmäktige beslutar att budgetbeslutet, med anledning av rådande läge, kommer att 
omprövas under hösten och fastställas i november samt att skattesatsen för 2021 ska vara 

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2021-2023 och årsbudget för år 

Kommunfullmäktige beslutar att styrelsen och nämnder ska bidra till en resultatförstärkning 
genom riktad effektivisering om totalt 15,1 mkr som i första hand ska ske genom samverkan, 
fortsatt digital arbete och reserestriktioner. Socialnämnden samt de gemensamma nämnderna 

Effektivisering får inte påverka annan förvaltning och konsekvenser av 
effektiviseringarna ska återrapporteras till Ekonomiavdelningen senast 25 september 2020. 

Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar år 2021 med totalt 1,4 mkr (5,1 mkr 
år 2022 och 3,5 mkr år 2023, varav engångstillskott 2,1 mkr 2022 och 0,6 mkr 2023). 

Kommunfullmäktige avsätter i driftbudgeten 68 mkr i en central pott till kommunstyrelsens 
förfogande. Potten innehåller bland annat anslag till löneökningar för år 2021. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fördela medel för löneökningar då 

Kommunfullmäktige beslutar om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt beslut av 

Kommunfullmäktige fastställa mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämnds-nivå 
som stöd för bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2021. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa 
internbudget för år 2021 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) 
i samråd med kommunstyrelsen/ekonomiavdelningen. Nämnder/styrelse som erhållit 
ospecificerad investeringsram ska senast under oktober besluta vilka investeringar som avses 

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

Kommunfullmäktige fastställer 2021 års investeringsram om 160 mkr. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2021 får uppta långfristiga lån med 
maximalt netto 200 mkr enligt de riktlinjer som finns i Finanspolicy med tillhörande 

(1 of 4)(1 of 4)

 
       

 

           
              

          
    

           
               
          

           
        

            
               

            
           

          
     

         

         
             

          
            

       
           

         
           

             
  

       

           
             

Kommunfullmäktige 

§ 119 

Diarienr 20KS50 

Beslut 

oförändrad. 

2021 med förändringar enligt nedan. 

är undantagna. 

lokala avtal för 2021 är klara. 

Kommunfullmäktige. 

genomföras. 

samband med årsredovisningen. 
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Signatur justerare 



Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-06-22 

Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige konstaterar att socialnämndens behov och kostnader överstiger 
Socialnämnden har vidtagit en mängd åtgärder och har beslutat om en 

ekonomisk handlingsplan. Nämndens bedömning är att åtgärderna kan minska kostnaderna 
med 35 miljoner kronor men därutöver kommer tillskott behövas för att uppnå en ekonomi i 
balans. Kommunfullmäktige beslutar att innan tillskott beviljas, krävs att socialnämnden kan 
visa på effekter av åtgärderna. När så sker kan tillskott beviljas motsvarande den åstadkomna 
ekonomiska effekten av åtgärderna. Bedömning om det totala behovet av tillskott sker 
regelbundet i samband med månads- och delårsrapporter samt årsredovisning. 

Kommunfullmäktige ger Kommunchef, Ekonomichef och Socialchef i uppdrag att 
gemensamt tillse att socialnämndens ekonomiska handlingsplan effektueras och att åtgärderna 

Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD) och Ulf Lindeberg (SD) reserverar sig mot 

Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), 
Charlotte Elworth (M), William Sandberg (M), Karl-Erik Jonsson (M), Daniel Bergman (M), 
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), Anton Li Nilsson (C) och 
Bo Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag från Allians för Piteå 

Kommunstyrelsen lägger fram förslag till verksamhetsplan 2021-2023 och årsbudget 2021. 
Utifrån rådande läge där Coronapandemin gör att planeringsförutsättningarna hastigt ändras 
kan större förändringar än vad som historiskt varit normalt krävas under hösten inför 
fastställandet av Verksamhetsplan 2021-2023 i november. 

Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från de Riktlinjer för budgetarbetet som 

Riktlinjerna för budgetarbetet år 2021 har utgått från beslutade budgetramar och resultatnivåer 

Coronapandemin har under våren helt präglar den ekonomiska utvecklingen. Pandemin med 
efterföljande effekter på ekonomin är total där konkurser, varsel, dramatiska fall i efterfrågan 
och produktion påverkar hela världen på ett sällan skådat sätt. Aldrig tidigare har globalt så 
synkroniserade åtgärder som nu vidtagits för att begränsa virusets spridning. Många företag 
har drabbats och kommer att drabbas hårt och många människor riskerar förlora sina arbeten. 
Alla bedömningar är i nuläget ytterst osäkra avseende hur djup och hur utdragen den 
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Kommunfullmäktige 

Finansriktlinjer. 

budgeterade medel. 

genomförs skyndsamt. 

Reservationer 

beslutet till förmån för eget förslag. 

och Sjukvårdspartiet. 

Anteckning
Anders Nordin (SJV) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 

fastställts av Kommunfullmäktige 2020-03-18. 

i VEP 2020-2022. 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-06-22 

Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens förslag till VEP 2021-2023 baseras på följande förutsättningar: 

Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) prognos i maj över skatteunderlagets utveckling 
indikerar lägre ökningstakt i jämförelse med den prognos som skatteintäkterna baserades på i 
VEP 2020-2022. Preliminär beräkning är gjord för kostnadsutjämning, samt LSS-utjämning. 
Kostnadsutjämningsberäkningen innebär en klar förbättring, medan LSS-utjämningen 

Skatteintäkter/generella statsbidrag minskar med netto 14,3 mkr för år 2021 mot tidigare 

• Skatteunderlaget är uppräknat enligt SKR uppräkningsfaktor med 3,5 % för år 2021 och 3,7 

• Preliminär kostnadsutjämning för år 2021 medför en ökning med +4,9 mkr. 
• Preliminär LSS-utjämning för år 2021 ger en minskning med -3,7 mkr. 

Anslag för löneökningar avsätts och ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande 

Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndnivå som fastställer vad 
som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2021 återfinns i 

I nämndernas budgetförslag finns taxorna redovisade. Flertalet av taxorna indexregleras 

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

Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar. 

Budgetförslaget presenteras för den centrala samverkansgruppen den 9 juni 2020. 

Helena Stenberg (S), Mats Dahlberg (MP) och Brith Fäldt (V): bifall till Kommunstyrelsens 
förslag, med ändring i beslutsmening 1 att skattesatsen för 2021 ska vara oförändrad.
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Ulf Lindström (L) och 
Helén Lindbäck (KD): Bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändringar i 

1, bifall till förslaget med tillägget att skattesatsen för 2021 ska vara oförändrad. 
2, bifall till årsbudgeten men avslag till förslag på VEP till förmån för eget förslag på 
VEP från Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet, enligt bilaga. 
3, bifall till resultatförstärkning med ändring att effektiviseringskravet motsvarande 1% av 

(3 of 4)(3 of 4)

        

           
             

          
       

    

            
   

               
        

           
           

            

            
              

          

             
         

                
           

                

       

         

             
            

             
          

            
                

        
           

Kommunfullmäktige 

försämras mot tidigare VEP 2020-2022. 

beräkning i VEP 2020-2022. 

% för år 2022, samt 3,8 % år 2023. 

2021-2023. 

budgetdokumentet. 

årligen. 

årsredovisningen. 

Yrkanden 

beslutsmeningarna: 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-06-22 

Utdragsbestyrkande 

respektive nämnds budget, ska fördelas på samtliga nämnder utom Socialnämnden och de 
gemensamma nämnder. Stryk ...som i första hand ska ske genom samverkan, fortsatt digital 

7, avslag till förmån för eget förslag från Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet, enligt bilaga. 
8, bifall under förutsättning att det avser hela Kommunstyrelsen och inte bara 

12, bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring att tillskott byts ut till ramökning. 

Magnus Häggblad (SD) och Lage Hortlund (SD): bifall till Kommunstyrelsens 
förslag med följande ändringar: Målet om en befolkningsökning stryks genomgående. 
Målsättningen att Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund stryks 
genomgående. De tre huvudsakliga målen ska istället i hela dokumentet bestå av 1. Piteå ska 
erbjuda boende, utbildning och arbete som skapar livskvalité i kommunens alla delar. 2. Piteå 
ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. 3. Piteå ska präglas av en 
samhällsgemenskap med likabehandling som grund. 
Inriktning mot Agenda 2030 stryks i sin helhet och bör fortsättningsvis ses som en samling 
globala sunda råd men ej inlemmas i kommunala styrdokument. Avslag till beslut om 

Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunfullmäktige 

Verksamhetsplan 2021-2023 och Årsbudget 2021 Kommunfullmäktiges beslut 
Verksamhetsplan 2021-2023 Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet 
§148 KS Budget 2021 och verksamhetsplan (VEP) 2021 - 2023 
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Kommunfullmäktige 

arbete och reserestriktioner. 
4, 5, 6, bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

kommunstyrelsens ordförande. 
9, 10, bifall till Kommunstyrelsens förslag 
11, avslag till Kommunstyrelsens förslag. 

13, bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

långfristiga lån. 

Propositionsordning 

beslutar enligt Helena Stenbergs (S) förslag. 

Beslutsunderlag 
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Verksamhetsplan 
2021-2023 
Årsbudget 2021 
Kommunfullmäktiges 
beslut 

(1 of 84)Page 154 of 306



 
 

 

(2 of 84)Page 155 of 306



 
 

 
    

   
   

   
    

    
    

    
   

   
    

   
   

   
   

   

 

  

Innehållsförteckning 
Piteå kommuns styr- och ledningssystem...................................................................................................6 

Planeringsförutsättningar...........................................................................................................................11 

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd ...........................................................................................24 

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen................................................................................26 

Barn- och utbildningsnämnden ..................................................................................................................31 

Fastighets- och servicenämnden................................................................................................................35 

Kultur- och fritidsnämnden ........................................................................................................................39 

Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad .......................................................................................42 

Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad ..........................................................................................47 

Socialnämnden ............................................................................................................................................50 

Gemensam kost- och servicenämnd .........................................................................................................54 

Gemensam överförmyndarnämnd ............................................................................................................55 

Gemensam räddningsnämnd .....................................................................................................................58 

Ekonomiska sammanställningar ................................................................................................................61 

Nyckeltal......................................................................................................................................................79 

Budgetantaganden ......................................................................................................................................84 

(3 of 84)Page 156 of 306



 
 

  

(4 of 84)Page 157 of 306



Styr- och ledningssystem 
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och ledningssystem 

och ledningssystem 
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 
 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 
och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet. 

 Målbedömning sker enligt fastställd modell. 

Riktlinjerna 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 för de strategiska områdena 

och ekonomiområdet, fastställs i riktlinjerna. Målen ska utgöra en viktig grund i 

Utifrån nämndernas och bolagens planeringsprocess som bedrivs i enlighet med riktlinjerna fastställer 
Kommunfullmäktige budget för det kommande året samt verksamhetsplan för den kommande treårsperioden. 

En gemensam väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och koncern) 

Verksamhetsplan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan och den följs upp 

och ledningssystemet 
och brukardialog från ett förvaltnings- och 

kundperspektiv och medborgardialog ur ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till delaktighet och 
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Styr-

Piteå kommuns styr-
Piteå kommuns styr-

mål. Styrning och ledning är ett pågående utvecklingsarbete. 

kommunens styr-

Årshjul 
Årsredovisning 
Slutliga resultat analyseras och redovisas i årsredovisningen. 
Riktlinjer 

samt mål för personal-
planeringsprocessen. 
Verksamhetsplan 

Månads- och delårsbokslut 

signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar. 

enligt bilden ovan. 

Dialog en viktig del i styr- 
Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Kund-

medskapande. 

6 



och ledningssystem 

sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund eller 

verksamheter. Mål och nyckeltal uttrycks ur ett 
 Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. 

 Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i 
utveckling av det framtida Piteå. Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå 

Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska 

När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och 

Möjlighet för medborgare att delta vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna 

Särskilda metoder samt resultat från undersökningar utgör ett av många 

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, 

och drogförebyggande arbete. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer 
 Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och 

medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamhet utgår från. 

och övergripande mål 

Det finns 15 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen har 
kommunfullmäktige beslutat att tre mål är prioriterade och övriga 12 mål är riktade till nämnder och bolag som får 
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Styr-

Kund- och brukardialog 
brukare. 
Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi utvecklar våra 
medborgarperspektiv. 
Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. 

kommun är medborgardialog indelad i fyra perspektiv; 
• Information -

få veta vad de får för sina skattepengar. 
• Konsultation -

kundundersökningar. 
• Delaktighet -

förslag. 
• Medbestämmande -

beslutsunderlag inför budget och verksamhetsplan. 

Styrkedja 
Strukturen beskriver hur vision, 

miljöprogram samt program för alkohol-
som klimat och energiplan och trafikstrategi. 

Strategiska områden 

ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål. 

7 



och ledningssystem 

 Bedömningen är att kommunens övergripande mål och 
nyckeltal i stor utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål och nyckeltal som 
visar på hur kommunen bidrar i arbetet för Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla 
nämnders uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter. Piteå kommun har därutöver antagit 

Mångfald och tagit ställning genom att underteckna. 
Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer och 

 ECCAR European Coalition of Cities against Racism 

 mål och vision kräver arbetsformer som utgår ifrån tillit och dialog. 
Framgångsfaktorer för att lyckas är en fortsatt utveckling av samverkan och samordning inom kommunkoncernen. 

 och näringsliv nyttjar kommunkoncernen befintliga 

 och till 2050 50 000 invånare Alla nämnder och helägda bolag 

Alla nämnder och helägda bolag 

Alla nämnder och helägda bolag 

Alla nämnder och helägda bolag 

KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN 

KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN 

KS, SBN, SN 

BUN, KFN, SBN, PiteBo, PSP 

 engagera sig och att de kan KS, KFN 

 verksamheter Alla nämnder och helägda bolag 

ekonomisk hållbarhet Alla nämnder och helägda bolag 

KS, BUN, FSN, KFN, SBN, SN, ÖFN, 
PiteEnergi, Pireva, PiteBo 

KS, FSN, SBN, SN, PiteBo, PiteEnergi, 
Pireva 

KS, SBN, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn 

samhällsutveckling KS, BUN, KFN, SBN, PSP 
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Styr-

Agenda 2030 en del i ordinarie arbete 
Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. 

Riktlinjer för Mänskliga Rättigheter-

regioner att minska koldioxidutsläppen. 
CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet. – 
Tillsammans når vi målen 
Kommunkoncernens utmaningar, ambitiösa 

Tillsammans med regionen, andra kommuner, civilsamhälle 
samverkansstrukturer samt utvecklar nya där sådana behövs. 

Prioriterade mål 

  

 
 

 
 

   
    

  
   

    
   

  
    

  
     

   
  

 

 
      

  
      

   

  
     

   

  
  

   

 
     

     

          

       

      

       

  
    

   

          

         

         
 

       
 

       

      

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Riktade övergripande mål 

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt 

Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att 
påverka kommunens utveckling 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och 

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 

8 
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och ledningssystem 

 att vara en attraktiv och KS, BUN, FSN, KFN, GRN, SBN, SN 
och alla helägda bolag 

 resurser Alla nämnder 

 ska vara långsiktigt hållbar KS och helägda bolag 

 att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov 
 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. 

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 

 Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra 
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 

Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar. 
Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen. 
Satsningar i verksamhetsplan (VEP) och koncernbudget. 

Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade prioriterade mål 
 utfall. 

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 

 Del två av nyckeltasbilagan redovisar det senaste utfallet för 

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 

 Del två av nyckeltalsbilagan redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande 

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

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar 
kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån 

 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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Styr-

Mål för personal och ekonomi 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för 
jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning 

Måluppfyllelse 
Piteå kommuns uppfattning är 
av "rörliga mål". 

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala: 

Analys 

strategiska området, inte om detaljer. 
det enda underlaget för bedömning, 

utifrån ovanstående ligger till grund bedömningen. 
Grund för analysen 

• 
• 
• 
• "Andra värden" - ej mätbara. 

Redovisning av nyckeltal under året 
• 

där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa 
• 

ackumuleras till augusti. 
verksamhetsbeskrivande basnyckeltal. 

• 

nämnd/bolag. 
basnyckeltal. 

God ekonomisk hushållning 

en samlad bild av kommunens mål och målindikatorer. 
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Planeringsförutsättningar 

Piteå kommun påverkas i allt större utsträckning av förändringar i omvärlden. Den starka teknikutveckling driver på 
förändringarna och ändrar medborgarnas förväntningar på vad som är en god välfärd. Vi lever idag i en brytningstid 
där normer, värderingar och strukturer utmanas och ifrågasätts. Vilka konsekvenser Corona epidemin kommer att få 
är i dagsläget svårt att förutse men det troliga är att det kommer att snabba på utvecklingen inom i vissa trender 

 Nedan beskrivs några av det trender som påverkar kommunen mest: 
Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är att låga födelsetal och ökad livslängd medfört en allt 

 Det leder till ett större behov av omsorg och vård, vilket sätter press på välfärdssystemen 
 För Piteås del visar prognoser att befolkningen kommer att öka något bland 

barn och unga men framförallt åldersgruppen över 80 år kommer att öka, samtidigt som den arbetsföra 
Piteå har även, framför allt i barnalstrande ålder, ett 

44 år kommer 2030 bestå av 13 % fler män än kvinnor. 
På arbetsmarknaden är fortsatt kompetensbehovet stort, då antalet som går i pension överstiger antalet som 

 Bara välfärden i Sverige kommer att behöva öka antalet anställda med nästan 200 000 personer 
fram till 2026, om inga förändringar sker, därutöver förväntas cirka 300 000 medarbetare gå i pension under 

 För Piteå kommuns del betyder det att närmare 1500 personer behöver nyrekryteras under 
 Arbetsförmedlingens omvandling medför en osäkerhet och kan komma att sätta press på 

kommunen att intensifiera arbetet på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet. 
Teknikutveckling driver på automatisering via digitalisering och kommer inom de närmaste åren ta flera 
stora steg framåt, inom bland annat artificiell intelligens och ökad uppkoppling av apparater. Det kommer 

saker vi gör. Vissa beräkningar visar på att upp till 50 % 
av alla arbeten kommer att automatiseras de närmaste 15 åren. Det betyder inte alltid att arbetet försvinner 
men det kommer att ändra karaktär med nya arbetsuppgifter och behov av annan kompetens. 

ut att tillta, människor vill ofta ha en skräddarsydd produkt eller 
För att klara av ovanstående förändringar kommer det krävas att den 

kommunala organisationen är redo att förändra sig och är villig att ta till sig av ny teknik och nya arbetssätt. 
Kulturer som uppmuntrar nytänkande och verksamhetsutveckling kommer att vara en framgångsfaktor. 
Tillsammans med en ökad efterfrågan på de kommunala tjänsterna kommer det även innebära svåra 
bedömningar av vad som ska ingå i den kommunala servicen. Ökad intern tillit och fokus på 
verksamheternas grunduppdrag ger en god grund för att klara omställningen. 

sker genom den tekniska utvecklingen en förskjutning i 
vad som ger tillit från institutioner i samhället så som banker, media och offentliga aktörer till en form av 
distribuerad tillit som bygger på användarnas erfarenheter och upplevelser av en vara eller tjänst. 
Alla organisationer lever idag i allt större utsträckning i en ”glasbox”. När alla har möjlighet att publicera 
sig är det allt svårare att dölja kulturer inom organisationer som inte stämmer med dess offentliga 

 Det ger en ökad betydelse av att arbeta med organisationens värdegrund och visa tillit både 
internt mot medarbetare och externt mot medborgarna. 
Staden som handelsplats utmanas starkt i och med att stora delar av handeln flyttar till webbutiker och 
servicen ökar i form av snabbare och billigare leveranser. När de automatiserade transporterna slår igenom 
på riktigt kommer den trenden att bli ännu kraftigare. Den attraktiva staden kommer i framtiden behöva 
erbjuda mer av tjänster och upplevelser för att kompensera för färre klassiska butiker. 
Den pågående klimatförändringen kommer att leda till konsekvenser för samhället. Med ökad 
medeltemperatur följer att extremväder blir mer vanligt, översvämningar, jordskred och bränder kommer att 

 I och med Agenda 2030 sammankopplas klimat och mänskliga rättigheter för en hållbar utveckling. År 
minskade utsläpp är den viktigaste förutsättningen för att nå 

  Ny teknik kommer sannolikt att spela en mycket viktig roll, både för att begränsa men också för att 
hantera effekterna av klimatförändringarna. Företag, länder och platser med kunskap och framförhållning 
kan dra ekonomisk fördel av utvecklingen genom att utveckla miljöteknik och miljökompetens. 

Dessa trender och fler beskrivs närmare i Piteå kommuns omvärldsanalys 

under våren helt suddat ut tidigare globala orosmoln så som avtalslös brexit och 
 Pandemin med efterföljande effekter på ekonomin är total där konkurser, 

varsel, dramatiska fall i efterfrågan och produktion påverkar hela världen på ett sällan skådat sätt. Aldrig tidigare har 
globalt så synkroniserade åtgärder som nu vidtagits för att begränsa virusets spridning. Många företag har drabbats 
och kommer att drabbas hårt och många människor riskerar förlora sina arbeten. Alla bedömningar är i nuläget 
ytterst osäkra avseende hur djup och hur utdragen den ekonomiska nedgången blir. 
Restriktionerna för att dämpa sjukdomens spridning i Sverige har hittills präglats av nationella rekommendationer 
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Omvärldsanalys 

snarare än att skapa nya trender. 
• 

äldre befolkning. 
och kommunens verksamheter. 

befolkningen kommer att minska fram till 2030. 
mansöverskott. Gruppen 25 -

• 
tillkommer. 

perioden. 
perioden. 

• 

påverka inte bara hur vi gör saker men även vilka 

• Fortsatt ser behovet av ”personlig service” 
tjänst som alltid är tillgänglig. 

• Förtroende och tillit är den nya tidens valuta. Det 

• 

värdegrund. 

• 

• 

öka. 
2050 ska Sverige vara klimatneutralt. Kraftigt 
målet. 

Makroekonomisk utblick 
Djupare global recession än finanskrisen 
Coronapandemin har 
handelskonflikt mellan Kina och USA. 
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Planeringsförutsättningar 

istället för förbud, vilket ger en mildare påverkan på invånarnas vardag än i de flesta andra länder. Sverige har ett 
stort exportberoende och den ekonomiska utvecklingen kommer därför troligen att påverkas i linje med övriga 

 En bedömning för stunden är att stora fall är att vänta i svensk produktion och efterfrågan men att en rekyl 
under andra halvåret 2020 är rimlig. SKR:s senaste bedömning är att svenskt BNP bromsar in med -4,1 % för 2020. 

har under april redovisat prognoser på en BNP-utveckling om ca -7 %. De 
flesta prognoser och scenarios som görs i skrivande stund signalerar att en återhämtning med positiv BNP-utveckling 

Regeringar och centralbanker har världen runt levererat rejäla stimulanspaket för att mildra de ekonomiska 
 Tyskland har exempelvis annonserat finanspolitiska stimulanser på motsvarande 60 % av BNP. I Sverige 

har insatser för upp till 14 % av BNP annonserats vilket förväntas leda till ökad statsskuld med runt 10-15 
procentenheter, till 45-50 %, vilket fortfarande är lågt i en internationell jämförelse. Konjunkturinstitutet bedömer att 

-6 % av BNP vilket är den lägsta nivån sedan 90-talskrisen. Riksbanken har i 
aprilmötet valt att lämna reporäntan oförändrad på 0 %, men genomför kvantitativa åtgärder i syfte att bland annat 
tillföra likviditet. I dagsläget är den huvudsakliga bedömningen att reporäntan inte kommer att sänkas under året men 

Prognoser är för stunden extra svåra och än mer osäkra än normalt men att skatteunderlaget påverkas kraftigt 
under ett antal år känns tämligen säkert. I SKR:s Ekonomirapport maj 2020 redovisas ett scenario där 

skatteunderlaget ökar med blygsamma 0,9 % för 2020 men stiger till 3,5 % under 2021. 

 planeringsförutsättningar 

Den demografiska utmaning som Piteå står inför, med ökade behov av välfärdstjänster kommer under planperioden 
 Bristen på arbetskraft i samhället totalt, medför en ökad 

personalomsättning som tillsammans med pensionsavgångar innebär stora påfrestningar i verksamheten. 
Personalprognosen för Piteå kommun visar på att cirka 500 månads- och tillsvidareanställningar kommer att 

För att stå stark i konkurrensen om arbetskraften kommer det att krävas ett fortsatt aktivt arbete för att vara och 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, med jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser. Ett arbete som med stöd av 
en tydlig och framåtsyftande personalpolitik, stärker arbetsgivarvarumärket. 
Ett fortsatt hälsofrämjande arbete med fokus på kulturen på arbetsplatsen, arbetsmiljön och hälsan är nödvändigt. 
Verksamheterna ska organisera arbetet för att undanröja risken för ohälsa, ska ge stöd och möjlighet till utveckling 

 Verksamhetsutveckling ska uppmuntras och stödjas, utveckling av nya arbetsmetoder för att klara 
 i framkant i utveckling, där delaktighet och tillit präglar 
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Europa. 

Riksbanken och Konjunkturinstitutet m.fl. 

tidigast kan ses från 2021. 
Kraftiga stimulanspaket levererade 

effekterna. 

det finansiella sparandet faller till 

vara fortsatt mycket låg under lång tid. 
Rejäl påverkan på skatteunderlaget 

negativt 

Piteå kommuns 

Personal 

ställa stora krav på Piteå kommun som arbetsgivare. 

rekryteras per år. 

för medarbetarna. 
sina uppdrag kommer att krävas. En arbetsgivare som ligger 
kulturen kommer att vara en framgångsfaktor. 
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Planeringsförutsättningar 

Att medarbetare är friska och på arbetet i stället för att vara sjuka är en viktig parameter i arbetet för att klara 
kompetensförsörjningen. Utvecklingen under de senaste åren i Piteå kommun, visar att med ett fokus på att minska 

 Under planperioden är målet att sänka sjukfrånvaron ytterligare, till 4,5 
 Det kommer att krävas kraftfulla insatser både på organisatorisk- och individ nivå för att nå målet. 

Chefers förutsättningar att klara sitt uppdrag har stor betydelse för att omsätta personalpolitiken på arbetsplatsen. 
Riktmärke för antal underställda per chef och tydliggörande av chefens uppdrag bidrar till att skapa goda 

yrken är en annan utmaning som redan idag märks vid nyrekrytering och när 
medarbetare söker sig vidare till andra arbetsgivare. För att fortsättningsvis uppfattas som attraktiv hos både 
medarbetare och presumtiva medarbetare kommer läget för ingångslönen och möjligheten till löneutvecklingen att 

Att motivera och stimulera medarbetare som idag arbetar deltid till att arbeta mer upp till heltid och att förlänga 
arbetslivet till 65 år eller längre, kommer att bidra till att Piteå kommun bättre klarar sin kompetensförsörjning. För 
att nå framgång med fler heltider kommer det att krävas ett nära samarbete över förvaltningsgränserna. Insatser för 
att stimulera ett förlängt arbetsliv kommer att behöva utvecklas. 
Delaktighet och inflytande har stor betydelse för hur medarbetare uppfattar sin arbetssituation. Med ett 
samverkansavtal som fungerar på alla nivåer skapas goda förutsättningar för utveckling och innovation. 
Ett aktivt integrationsarbete är nödvändigt för att utrikesfödda ska kunna etablera sig i Piteå kommuns verksamheter. 
Men det är även av största vikt, att skapa förutsättningar för personer som står långt från arbetsmarknaden att via 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder få möjlighet att prova på arbeten inom kommunen. 
Marknadsföring av Piteå kommun som arbetsgivare ska ske på många olika sätt och i olika sammanhang. 
Medarbetare som ambassadörer är en av de viktigaste kanaler för marknadsföring. Det är av största vikt att 
arbetsgivaren visar att medarbetarna är den viktigaste resursen i uppdraget att ge service till Piteborna. 

Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat och de senaste tre åren har resultatet som andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag noterats över 2 %. Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för 
långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att behövas för att möta morgondagens 

De senaste åren har såväl nettokostnaderna som skatteintäkterna ökat i nivå med varandra. Sedan 2015 har 
skatteintäkter och statsbidrag årligen ökat något kraftigare än ökningen på kostnadssidan, vilket förklarar den 

 Resultatet har stärkts från 20 mkr 2014 till 90 mkr 2019. Konjunkturen 
störtar nu kraftigt i coronavirusets spår ökningen på skatteintäktssidan blir klart lägre från i år och troligen ett antal år 

med prognoser och även hur stor den totala intäktsminskningen blir utifrån 
att ett antal tiotals miljoner i ökade generella statsbidrag är att vänta, åtminstone i år. Utmaningen för kommunen är 
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sjukfrånvaron, kan man nå goda resultat. 
procent. 

förutsättningar för chefer i organisationen. 
Lön och löneutveckling inom flera 

vara viktig. 

Ekonomi 

Ekonomisk analys Piteå kommun 
Ekonomisk bakgrund 

behov av välfärdstjänster. 

resultatförstärkning som skett under perioden. 

framåt. I dagsläget är det mycket osäkert 
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Planeringsförutsättningar 

med konjunkturen så gapet mellan kostnadsutvecklingen och 
intäktsutvecklingen kan öka på ett negativt sätt kommande år. 

Sedan 2009 har omfördelning av budget genomförts genom sparbeting på 86,3 mkr och ökade driftsramar med 

I månadsrapport mars prognostiseras underskott för helåret 2020 på -18 mkr. Stor osäkerhet råder och först under 
hösten när det akuta skedet i pandemin förväntas vara över och effekterna på skatteunderlag blir något mer 

Nämnderna lämnar i marsrapporten helårsprognos på sammantaget avvikelse mot budget på -48 mkr där 
-68 mkr och övriga nämnder överskott som är kopplat till reavinster vid fastighets- och 

 För socialnämndens del prognostiseras underskott i princip samtliga verksamheter med störst 
negativ avvikelse inom barn och familj (-20 mkr), ordinärt boende (-17 mkr), omsorgsavdelningen (-10 mkr), stöd 

med funktionshinder (-8 mkr) och särskilt boende (-6 mkr). 

Kommunkoncernen är sedan ett antal år tillbaka i en period med stora investeringar vilka till viss del finansierats 
 Under ett antal år har koncernens låneskuld ökat och uppgår för närvarande till cirka 2,5 mdkr. 

Piteå kommun har en relativt hög nettokoncernskuld per invånare som kommer att behöva beaktas kommande år för 
att säkerställa fortsatt goda möjligheter till finansiering på längre sikt. Tack vara de senaste årens starka resultat och 
stora kassa i kommunkoncernen har den höga investeringstakten under ett antal år finansierats till största del med 

med investeringstakten. Kommande år är ett annat läge att vänta. Kassan 
är på låga nivåer och kan inte nyttjas för att finansiera kommande investeringar i samma utsträckning. Därutöver är 
ett antal tuffa år resultatmässigt att vänta utifrån rådande coronapandemi och den lågkonjunktur som är svår att 

 I grafen nedan illustreras ett exempel på hur kapitalbehovet kan förväntas 
 likt senaste år. Utifrån ovanstående kommer låneskulden 

behöva öka i snabbare takt kommande år om investeringstakten kvarstår. I detta exempel är en skuldökning på runt 
 Blir detta scenario verklighet befinner vi oss kring skuldsättningsnivåer 

möjligheten till fortsatt förmånlig finansiering och kopplat till krav 
på resultat i den löpande verksamheten för att klara resultat med kraftigt ökade räntekostnader. 
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att behovet av välfärdstjänster inte minskar 

166,4 mkr. 

Aktuell resultatprognos 

tillförlitliga kan säkrare prognoser lämnas. 

socialnämnden står för 
markförsäljning. 

till vuxna 
Finansiell stabilitet 

med lånat kapital. 

eget kapital och inte ökat låneskulden i linje 

förutspå längd och djup på i nuläget. 
utvecklas kommande tio år om investeringstakten fortsätter 

1 mdkr kommande tio år ett rimligt scenario. 
om tio år som kan vara problematiska, både för 
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Planeringsförutsättningar 

med en historik av starka resultat och hög soliditet. För att klara 
framtida investeringsbehov krävs långsiktig strukturerad planering på koncernnivå och att resultatnivåer fortsatt är 
tillräckligt höga för att tillgodose tillräckligt hög egenfinansieringsgrad. 

Pensionsskuldåtagandet för kommunen uppgick vid årsskiftet till 1 097 mkr, enligt beräkningar från KPA. 
mkr under 2019 då utbetalningarna varit större än ränte- och 

 Pensionsskuldsåtagandet består av två delar, en del i ansvarsförbindelsen utanför 
balansräkningen för pensioner intjänade före 1998 samt en skuld i balansräkningen avseende den förmånsbestämda 

 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 

 Den största delen av dagens intjäning betalas löpande ut till de anställdas egna pensionsförsäkringsval och 
 Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och bokfört värde på tilltänkta 

pensionsmedel, reservfonden, framgår att 864 mkr återlånas till verksamheten och den delen av pensionsåtagandet 

Investeringsbudgeten för 2020 är 246 mkr, därutöver tillkommer köp av fastigheter från kommunala bolag under året 
 I månadsrapport mars lämnas prognosen att 289 mkr kommer att upparbetas under året, exklusive 

Urval av några större pågående projekt med prognos för årets utfall: 

Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor (60 mkr) 

i skatteintäkter över en konjunkturcykel. I samband med 
bokslut 2019 reserverades ytterligare till reserven som nu uppgår till 196 mkr. 

I VEP 2020-2022 finns i plan för 2021 en central pott där medel finns avsatt för löneökningar som fördelas ut till 
nämnderna då de lokala avtalen för 2020 och 2021 är klara. I den centrala potten finns också medel för eventuell 
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Kommunen står på en finansiellt stabil grund 

Pensioner 

Pensionsskulden totalt sett har minskat med 19 
basbeloppsuppräkningarna. 

delen av KAP-KL-avtalet. 

delen. 
skuldförs inte i kommunen. 

täcks inte av avsatta medel. 
Investeringar 

med 87 mkr. 
fastighetsköpen enligt ovan. 

Större investeringar under året (prognos): 
-
- Reinvesteringar fastigheter (26 mkr) 
- Christinaprojektet, fastigheter och vägar (19 mkr) 
- Reinvesteringar gator (10 mkr) 
Resultatutjämningsreserv (RUR) 
Syftet med RUR är att möjliggöra utjämning av variationer 

Central pott 

kompensation för prisökningar avseende år 2022 och 2023. 
Internränta 
Internräntan år 2021 är 1,25 %. 

16 



Planeringsförutsättningar 

15 5 0 
2 2 2 

10 4 4 
15,1 15,1 15,1 

2,9 -1,3 -3,6 
-1,4 -5,1 -3,5 
-9,2 -9,6 -10,6 
34,4 10,1 3,4 
7,9 -10,5 -14,3 

0,30% -0,39% -0,52% 
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Resultat planperiod 

Ändringsbeslut 
Nedjustering pott löner m m. 
Driftminskning pga. komponentredovisning 
Förändring redovisning markförsäljning 
Effektivisering alla nämnder exkl SN 
Förändr. avskr inkl renodling av fastigheter 
Drift ramökningar 
Ingen befolkningökning -20, -21 och -22 +169 inv/år 
Summa 
Resultat Kommunfullmäktiges beslut 
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 
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Planeringsförutsättningar 

-24,4 mkr vilket motsvarade -0,9 % av skatte- och 
Betydligt lägre än kommunfullmäktiges finansiella mål för 2021 om 1,5-2,0 %. SKR har 

presenterat nya skatteunderlagsprognoser löpande under året samt preliminära beräkningar av kostnadsutjämningen 
minskade skatteintäkter och generella statsbidrag med 

 Resultatet har dock totalt sett stärkts och uppgår nu till 7,9 mkr och 0,3 %. Befolkningsberäkningen har 
november 2019 som bas och planerad ökningstakt om 0,4 % per år under planperioden har reviderats om efter svag 

utgår från att ingen ökning sker fram till november 2020, men att 
ökningen tar fart igen till tidigare bestämda nivåer om 0,4 % ökning, vilket innebär ca 169 invånare per år. 
Med hänsyn taget till det ansträngda ekonomiska läget innehålls priskompensationen för år 2021 plus att ett riktat 

% läggs på alla nämnder förutom Socialnämnden och de gemensamma 
nämnderna. Dock planeras det att ge nämnderna ett driftramstillskott på 1,4 mkr avseende 2021 samt 5,1 mkr för 

Rådande situation med coronapandemin och dess effekter på ekonomin gör att osäkerheten i 
 För att dämpa effekten av tapp i skatteunderlag har under våren ett 

antal stödpaket till kommuner och regioner presenterats från regeringens sida. Beslut fattas till sommaren för redan 
men det kan långt ifrån uteslutas att nya stödpaket och extra miljarder till 
 Hur djup och långvarig konjunkturnedgången blir är ytterst svårbedömd i dagsläget 

och det som skett under våren är att nyare prognoser oavsett källa har tenderat att signalera allt större tillbakagång i 
svensk BNP-utveckling under 2020 än några veckor äldre prognoser. Prognoserna för 2021 är än mer osäkra. 

försäkringar, har varit noll kronor under flera år och är så 
 Nivån på premien för år 2021 är ännu inte känd och kommer bestämmas av bolagets 

Kommunens prognostiserade resultat för helåret 2020 (månadsrapport mars) på -18 mkr klarar inte kommunallagens 
balanskrav, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några balanskravsunderskott från 

Piteå kommun har avsatt totalt 196 mkr i Resultatutjämningsreserv (RUR), som kan 
nyttjas i det fall kommunen inte skulle klara balanskravet enstaka år. 
Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat, om inte RUR används, återställas inom tre år utifrån en åtgärdsplan 

 Det finns en möjlighet för fullmäktige att besluta om att varken RUR ska 
användas eller reglering ska göras av negativt resultat om synnerliga skäl föreligger. Ett eventuellt negativt resultat 
under 2020 bedöms i nuläget kunna motiveras av Kommunallagens paragraf för synnerliga skäl (11 kap 13 §), vilket 

 Ingen upplösning ur RUR bedöms lämplig för 2020. 
Beslut om att reservera medel till respektive använda medel från RUR bör, enligt författningskommentarerna, i första 

 Därför presenteras en balanskravsutredning som anger de poster som är 

Budget 2020 efter 
anslagsöverföring 

Prognos helår 2020, 
månadsrapport mars 

Budget 2021 

23 801 18 083 7 867 

23 801 -18 083 7 867 

23 801 18 083 7 867 
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I VEP 2020-2022 beräknades resultatet för 2021 uppgå till 
statsbidragsintäkterna. 

och LSS-utjämningen för 2021. Prognoserna har totalt gett 
14,3 mkr. 

befolkningsutveckling under 2020. Beräkningarna 

effektiviseringskrav om 0,67% -2 

2022 samt 3,5 mkr år 2023. 

Osäkerhetsfaktorer 
Skatteunderlag och stödpaket 

skatteunderlagsprognoser är osedvanligt stor. 

annonserade ökade statsbidrag 
kommunsektor kan bli aktuellt. 

AFA Försäkring
Årspremien till AFA Försäkring, för kollektivavtalade 
beslutat även för år 2020. 
styrelse under december 2020. 

Balanskravsutredning i budget 

tidigare år som ska återföras. 

som kommunfullmäktige beslutar om. 

innebär att det inte behöver regleras enligt ordinarie krav. 

hand fattas i samband med beslut om budget. 
aktuella utifrån budgetförutsättningarna. 

(tkr) 

Årets resultat 

Reducering av samtliga realisationsvinster 

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter 

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter 

Orealiserade förluster i värdepapper 

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 

Reservering till RUR 

Disponering från RUR 

Prognostiserat balanskravsresultat 

-

-
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Planeringsförutsättningar 

motsvarande 0,3 % av skatter och bidrag, är betydligt bättre än i VEP 2020-
 Beräkningarna baseras på aktuell prognos från maj från Sveriges Kommuner och Regioner. För 2022 beräknas 

I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 1,4 mkr för 2021, 5,1 mkr för år 2022 samt 3,5 
 Det årliga resultatmålet på 1,5-2,0 % av skatter och statsbidrag ligger i intervallet 39-52 mkr. Som fram går 

målet under något av åren under planperioden. 
Aktuell prognos för 2020 som redovisades i månadsrapport mars pekar även det på resultat långt under 

under hela planperioden över riktlinjernas inriktning på 130 mkr vilket innebär ökad 
 Investeringstakten blir en aning lägre än utfallet 2019 och prognosen avseende 2020, men 

under båda dessa år har koncerninterna nettoköp av fastigheter drivit upp investeringsvolymen. 
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Finansiell analys 

Budgeterat resultat för år 2021 7,9 mkr 
2022. 
ett resultat på -10,4 och 2023 är resultatet -14,2 mkr. 

år 2023. 
av grafen ovan nås inte det 

målintervallet. 

Investeringsvolymen ligger 
belastning på likviditeten. 
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Planeringsförutsättningar 

Antalet likviddagar förväntas över målvärdet om 30 dagar för hela planperioden utifrån nuvarande nivå på 
 I grafen ovan är viss nyupplåning inkluderad i de kommande åren. 

Soliditeten kommer under budgetperioden ligga kring 45 % inklusive pensionsåtagandet, vilket är en hög nivå. En 
aning lägre i slutet av planperioden i takt med de försämrade resultaten. 

Tabellen nedan beskriver förenklat hur kommunens resultat skulle påverkas av ett antal olika förändringar. 
Resultatpåverkan, mkr 

20 

23 

3 

96 

11 

6 

3 
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kontokrediter. 

Känslighetsanalys 

Händelseförändring 

Löneförändring med 1 % 

Nettokostnadsförändring med 1 % 

Förändring generella statsbidrag med 1 % 

Förändrad utdebitering med 1 kr 

20 heltidstjänster (32 000 kr) 

Förändrad befolkning med 100 personer (utjämningssystem) 

Räntekostnad på lånevolym 150 mkr, +-2% 
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Planeringsförutsättningar 

 det kommunövergripande utvecklingsarbetet 
Ledningsuppdragen 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. 
Kommunchefen och VD Piteå Kommunföretag AB får i uppdrag att, tillsammans med förvaltningschefer respektive 
VD för de olika bolagen, ta ansvar för att utveckla och samordna de områden som beskrivs i ledningsuppdragen 

 nämnder har kommunchef organiserat arbetet genom att utse kommunens 
ledningsgrupp (kommunchefen och förvaltningscheferna) som styrgrupp för ledningsuppdragen. Dessa tillsätter 

 För att förstärka samordning av ledningsuppdragen har 
kommunchefen utsett en samordnare. Processledare och samordnare träffas kontinuerligt för att utbyta erfarenheter 

 Uppföljning sker genom styrgruppen samt i delårsrapport och årsredovisning till 

 arbetsför ålder 
Befolkningsutvecklingen i kommunen har varit långsamt stigande men visar också att sammansättningen innebär en 
allt mer åldrande befolkning. Den ökningen sker i snabbare takt än för riket i genomsnitt. 
Målet är att Piteå ska ha 46 000 invånare år 2030 och 50 000 år 2050. Det kräver att kommunen skapar goda 
förutsättningar för arbetstillfällen och bostadsbyggande i hela kommunen och bidra med en högkvalitativ 

 Kommunen måste erbjuda en mångfald av utbildningsmöjligheter som 
kvar och arbeta i kommunen. 

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 behövs fler arbetstillfällen i Piteå. Därför måste vi verka för tillväxt i befintliga 
företag, etableringar av nya företag och ett förbättrat näringslivsklimat. 
För att attrahera nya etableringar är det av avgörande betydelse att tydliggöra och paketera ”produkten Piteå” för 

 Det är också av största vikt att fokusera arbetet på ett proaktivt säljarbete som 

För tillväxt i befintliga företag och ett förbättrat näringslivsklimat ska fokus i kommunens alla verksamheter ligga på 

Piteå som universitetsstad är viktigt att stärka, både för de stundeter som får sin utbildning där som för näringsliv och 
 Utbudet av universitetsstudier bör utvecklas och växa vilket förutsätter ett nära samarbete med 

 Dessutom ska hela universitetsområdet fortsätta utvecklas och studenternas upplevelse av 

För Piteås del är flera av kommunens övergripande mål och prioriterade mål direkt eller indirekt kopplade till delmål 
 Dessa är idag inarbetade i kommunens styr- och ledningssystem. 

För Piteås del är det avgörande att under perioden ha ett särskilt fokus på sex av Agenda 2030s mål. Dessa är God 
hälsa och välbefinnande (3), Jämställdhet (5), Minskad ojämlikhet (10), Hållbara städer och samhällen (11), 
Bekämpa klimatförändringarna (13) samt Fredliga och inkluderande samhällen (16). Det innebär att särskilda 

framgångsfaktorer för utveckling och tillväxt av hela orten. Det innebär 
också att kommunen som organisation ska arbetat aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 
•Med utgångspunkt från aktuellt nuläge gällande kommunens behov av klimatanpassning förutsätts ett arbete för att 
förbereda, genomföra och följa upp planerade åtgärder för kort- och lång sikt i kommunens olika verksamheter. 
•Tillit är en grundpelare i styrning och ledning som underlättar samverkan och höjer kvalitén i de tjänster som 

 Hur kommunen agerar internt och mot sina medborgare har stor påverkan på den allmänna 
vilken är en förutsättning för utveckling och tillväxt. 

 Piteå ska vara en öppen och inkluderande kommun där människor är 
stolta över sin identitet och möts med respekt, nyfikenhet och öppenhet. 

Piteå kommun ska tydligare understödja tillväxt i översiktsplanens utpekade landsbygdscentra. Dessa har genom sin 
placering och sin storlek förutsättningar att stärka även service i dess omland.

för respektive landsbygdscentra ligger till grund för det aktiva 
arbete som ska göras inom varje förvaltning/bolag för att skapa förutsättningar för modern och växande landsbygd. 
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Ledningsuppdrag för 

nedan. 
För kommunstyrelsen och alla 

processledare för respektive ledningsuppdrag. 

och samordna arbetet. 
kommunfullmäktige. 

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i 

förskola/skola och ett rikt och aktivt fritidsliv. 
bidrar till både inflyttning och chans att stanna 

Näringslivsklimat 

potentiella investerare och företag. 
riktas mot prioriterade branscher och företag. 

att förbättra attityder, bemötande och service till företagen. 

aktörer på orten. 
Luleå tekniska universitet. 
Piteå som en attraktiv ort att studera på ska stärkas. 

Agenda 2030 

i flera av målen i Agenda 2030. 

insatser ska ske som främjar: 

•En jämlik och jämställd hälsa, vilket är 

kommunen erbjuder. 
tilliten i lokalsamhället, 
•Ett fortsatt fokus på mänskliga rättigheter. 

Modern och växande landsbygd 

Översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna 

21 



Planeringsförutsättningar 

Det handlar om att främja företagsamhet, arbeta för att stärka underlaget för service och kommunikationer, ha ett 
utbud av mark och tomter för etableringar och bostadsbyggande och visa på attraktiviteten i att bo, leva och verka på 

stora utmaningar inom området kompetensförsörjning; dels som stor och viktig arbetsgivare, dels 

kompetensförsörjningen är en stor utmaning för Piteå kommun då konkurrensen om arbetskraften är stor. 
SKR:s strategier för att möta rekryteringsbehovet är utgångspunkten för kommunens kompetensförsörjningsstrategi. 
Det innebär att alla nämnder måste arbeta aktivt för jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser med syfte att minska 
sjukfrånvaron, stimulera och motivera medarbetare att vilja stanna kvar och utvecklas tillsammans med kommunen. 
Piteå kommuns alla verksamheter ska ha en framförhållning och god planering för att klara sin 
kompetensförsörjning. Personalavdelningen har ett övergripande ansvar för arbetet. 
Som ansvarig utbildningsanordnare för både ungdomsskolan och vuxenutbildningen så krävs en stor flexibilitet och 

 Genom samverkan mellan kommun, näringsliv och 
utbildningsverksamheter utveckla möjligheterna att förse kommunens invånare med arbete och sysselsättning. 

 digital teknik 
Växande utmaningar kopplade till välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjningen samt ökade krav på 
offentlig service medför ett ökat behov av verksamhetsutveckling och digitalisering. Befintliga processer och 

 Under 2019-2020 har ett grundarbete gjorts. Med detta som grund finns 
nu förutsättningar för satsningar som på ett tydligare sätt tar sikte på nytta för medborgaren och utveckling av interna 

en infrastruktur som garanterar att alla medborgare kan nå dagens och morgondagens digitala tjänster 
Med kommunens bredbandsstrategi som grund ska Piteenergi som nätoperatör och IT-avdelningen, som central 
expertorganisation och leverantör av IT-miljö, säkerställa att stabila infrastrukturer etableras för kommunens 

dagens och morgondagens digitala tjänster är enkla och lätta att använda för medborgarna 
Ett ökat inslag av automatisering och självservice är nödvändigt för att i högre grad kunna tillhandahålla service på 
distans och utanför kontorstid. Alla nämnder och bolag ska speciellt beakta användarperspektivet för att kunna möta 

Interna processer måste förtydligas, förenklas, utvecklas och automatiseras för att möjliggöra optimering och 

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att organisera det kommunövergripande arbetet. Nämnder och bolag ska 
förutsättningar att delta i gemensamma utvecklingsarbeten och ta ansvar 

för optimering av verksamhetsspecifika processer och lösningar. Detta sammantaget ställer stora krav på 
 för engagemang, stolthet och delaktighet i utvecklingen 
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landsbygden. 

Kompetensförsörjning 
Kommunen har två 
som ansvarig utbildningsanordnare. 
Att säkra 

beredskap för att möta arbetsmarknadens behov. 

Verksamhetsutveckling med stöd av 

strukturer behöver utmanas och ifrågasättas. 

arbetssätt. 

•Uppkopplat och tillgängligt 

medborgare och verksamheter 
•Enkelt och öppet 

alla målgrupper och motverka digitalt utanförskap 
•Smart och optimerat 
integrerade och effektiva interna digitaliserade processer 

underlätta samverkan över verksamhetsgränser. 

säkerställa att den egna organisationen har 

förändringsledning samtidigt som det skapar nya möjligheter 
av Piteå. 

22 



Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

23 

Styrelser/nämnder 
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Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

revision och valnämnd 

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

Under planperioden kommer riksdagsval att genomföras och med det kommer ett antal nya fullmäktigeledamöter 
 För att upprätthålla kunskapen bland de förtroendevalda krävs det utbildningsinsatser vilka kommer att ske 

Tidigare år efterföljande ett val har kostnaderna för utbildning ökat med 0,5 mkr. 

val genomförs under 2021, men nästa ordinarie riksdagsval hålls i september 2022, vilket är inom planperioden. 
Under ett valår ökar kostnaderna markant för valnämnden och lärdomar från föregående val visar att nettokostnaden 

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

2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 

 Kommunfullmäktige 

 samt konsekvenser för måluppfyllelse 
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Kommunfullmäktige, 

Vision 

Kommunfullmäktige 

väljas. 
under 2023. 
Valnämnden 
Inga 

ökar med ca 2,1 mkr. 
Revision 

för revisorernas uttalande i revisionsberättelse. 

Mål och nyckeltal 

Riktade övergripande mål 
Strategiska 
områden 2019 

Demokrati 
och öppenhet 

Livsmiljö 

Ekonomi 

Övergripande mål 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Nyckeltal beslutade av 

Prioriteringar utifrån mål 

Taxor 

Inga särskilda taxeförändringar föreslås. 
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Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

och investering Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 
Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

40 40 1 040 40 

4 971 4 922 8 022 5 502 

172 232 415 414 

5 103 5 114 7 397 5 876 

3 481 3 507 3 690 4 189 

1 542 1 527 1 527 1 607 

80 80 2 180 80 

1 500 

1 500 

188 375 375 

2021 2022 2023 

500 

80 

3 100 

1 000 

49 49 49 

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår får göras med maximalt 250 tkr under förutsättning att 
fullmäktige efter omfördelning klarar en budget i balans. 

2021 2022 2023 

1 500 

1 500 
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Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift-

Drift och investeringar 2021-2023, tkr Utfall 2019 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 1 031 

Verksamhetens kostnader 7 323 

Kapitalkostnader 201 

Nettokostnad 6 493 

varav 

Kommunfullmäktige 4 055 

Revision 1 490 

Valnämnd 948 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader 

Specifikation 
Drift, tkr 

KF, extra utbildningsinsats nya ledamöter 

Revision, extra utbildningsinsats nya ledamöter 

Valnämnden, ökade kostnader i samband RRK-val 

Valnämnden, statsbidrag RRK-val -

Effektivisering 1 % - - -

Omfördelning från drift till investering 

Investeringar, tkr 

Utrustning och teknik - Sessionssalen 

Totalt 
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Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt 

/ Kommunledningsförvaltningen 

2016 2015 

 och till 2050 50 000 invånare 
Kommunstyrelsen samordnar på olika sätt insatserna för att Piteå kommun ska nå befolkningsmålet 2030 och 2050. 
Nämnder och bolag stödjs med befolkningsprognoser samt analyser av utvecklingen. Under planperioden planeras 

möjliggöra bättre planering i samband med exempelvis 
 Samordning av kampanjer och events riktade mot potentiella inflyttare sker inom 

Kommunledningsförvaltningen. Prognoserna visar att befolkningsmålet 2030 blir svårt att nå utan en kraftfull 
 Som ett led i det ses varumärkesarbetet över genom en utredning 

vila på samt hur den från och med 2021 ska organiseras, 

 och företagande 
Piteås näringsliv är i ständig förvandling och utveckling. Kommunen har många företag med framåtanda och mod 
vilket skapar arbetstillfällen, tillväxt och bidrar till den gemensamma välfärden. Piteå Kommun ska därför verka för 
ett sammanhållet, mångfacetterat och starkt näringsliv med ett bra företagsklimat. 
De långvariga effekterna av Covid-19 pandemin är svåra att förutse, men att näringslivet och samhället kommer se 

 För att hantera pandemins efterverkningar blir kommunens arbete med 
möten med branschråd och organisationer extra viktigt. Piteå kommun behöver 

kommunen och näringslivet för morgondagens behov och större strukturomvandlingar 
 Kommunen ska därför ta initiativ till samarbeten mellan 

företag, civilsamhälle och kommunkoncernen för att kunna leverera träffsäkra insatser som utgår från företagens 
kommunala verksamheter för smidiga etableringar och service till befintliga 

konkurrenskraften i Piteås näringsliv. 

 mångfald som grund 
Det offentliga ansvaret att arbeta för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter är centralt i arbetet för 

  Det arbetet pågår på olika sätt i de olika förvaltningarna. Uppföljning av riktlinjerna för 2019 visade på 
störst behov av fortsatt arbete inom demokratiområdet. Behoven av information och utbildning varierar. Som 
exempel på olika behov kan nämnas ickediskriminering, jämställdhet, likabehandling och social inkludering. Det 
finns också behov av ett fokus på att stärka barns rättigheter bland annat genom att tillgodose barns rätt att delta i 

 Ett arbete pågår med att utveckla interna material för medarbetare. Under 
hösten planeras en extern kampanj inför utropandet av MR-kommun. Det är viktigt att frågorna synliggörs i alla delar 

 Det är också viktigt att i event och kommunikation synliggöra "Ett Piteå för alla". 
Agenda 2030 är världssamfundets metod för arbete med mänskliga rättigheter. Arbetet med mänskliga rättigheter 
omfattar även demokrati och barns rätt och det är därför viktigt att frågorna hålls ihop. Det kommer att ske i och med 
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Kommunstyrelsen – 

Kommunstyrelsen 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden 2019 2018 2017 

Barn och unga - vår framtid 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare 

befolkningsprognoserna fördjupas för att på delområdesnivå 
större investeringar och satsningar. 

ansträngning och möjligtvis förändrat arbetssätt. 
om vilka grunder Piteås gemensamma marknadsföring ska 
ledas och följas upp. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 

annorlunda ut efter krisen är uppenbart. 
näringslivsdialoger, regelbundna 
även ta en aktiv roll i att rusta 
till följd av exempelvis digitalisering och klimatkrisen. 

behov. Kommunen ska också samordna 
företag i syfte att utveckla 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 

mångfald. 

beslut som påverkar deras livssituation. 

av kommunen, både stad och land. 

de förnyade ledningsuppdragen från 2021 och framåt. 
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2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 

Utarbeta en plan för hur nämndernas insatser 
koordineras. Se även ledningsuppdragen för 2021-
2023. 

Genomför undersökningen Personligt samt följer och 
distribuerar dess resultat. 

Genomför undersökningen Personligt samt följer och 
distribuerar dess resultat. 

Aktuella ledningsuppdrag avser att bidra till 
måluppfyllelsen. 

Delområdesprognoser 

Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och 
uppföljningsarbete. 

Se särskilt ledningsuppdrag för näringslivsklimatet samt 
strategin för platsen Piteå. 

För närvarande utgör ledningsuppdraget om tillit ett 
bidrag till måluppfyllelsen men även arbetet med 
demokratin och pågående dialoger. Från 2021 
inkluderas detta i ledningsuppdraget för Agenda 2030. 

För närvarande utgör ledningsuppdraget om MR
kommun ett bidrag till måluppfyllelsen. Från 2021 
inkluderas detta i ledningsuppdraget för Agenda 2030. 

Flera av ledningsuppdragen omfattas av 
jämställdhetsaspekter som direkt eller indirekt 
påverkar utformning och anpassning av service och 
bemötande mot medborgare, föreningar och näringsliv. 

Genom en professionell styrning, planering och 
uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning. 

Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och 
uppföljningsarbete. 

Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och 
uppföljningsarbete. Exempelvis genom översiktsplan 
och fördjupade översiktsplaner. 

Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och 
uppföljningsarbete. Exempelvis genom översiktsplan 
och fördjupade översiktsplaner. 

Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och 
uppföljningsarbete. 

Ledningsuppdraget Kompetensförsörjning utgör ett 
tydligt bidrag till en ökad måluppfyllelse. Detta gäller 
även från 2021 och framåt. Den inrymmer också ett 
aktivt arbete utifrån SKRs 
kompetensförsörjningsstrategi med både internt och 
externt fokus. 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är en viktig 
förutsättning, tillitsbaserad ledning och styrning, 
deltagande i arbetsmarknadsdagar på lärosäten, 
friskvårds- och hälsofrämjande insatser m.m 

Kommunstyrelsens arbete som grundar sig på 
resultatet från ledningsuppdraget 
Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik har 
möjlighet att bidra till att ge alla kommunens 
verksamheter bättre förutsättningar att arbeta för en 
ökad effektivitet, anpassning till nya tjänster samtidigt 
som kommunen vågar avveckla gamla tjänster. 

Genom professionell ekonomistyrning, planering och 
uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning 
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Kommunstyrelsen – 

Riktade övergripande mål 
Strategiska 
områden 2019 

Barn och unga 
- vår framtid 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

Demokrati 
och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Övergripande mål 

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 

kommun 

Barn och unga har en trygg och utvecklande 

uppväxt 

Barn och unga använder inte alkohol eller 

andra droger 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare 

Piteå har nolltolerans mot 

ungdomsarbetslöshet 

Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande 

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 

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 

Piteå kommun och de kommunala bolagen 
ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa 

hälsofrämjande arbetsplatser 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser 

-
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Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt 

2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 

Genom professionell ekonomistyrning, planering och 
uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning 

 Kommunfullmäktige 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

 och 4,6 % 

Årlig förbättring 55 % 

Årlig förbättring 29 % 

Årlig förbättring 92 % 95 % 

2030 42 116 42 281 43 300 

27 331 27 427 

14 760 14 821 

 målprognos 

 2030 

24 983 25 010 

 2015 års 11,3 % 9,3 % 7,7 % 

 2015 års 4,2 % 4,1 % 

 2015 års 7,1 % 5,2 % 

Årlig förbättring 

Årlig förbättring 140 217 

4,9 4,4 

39 

57 

6,5 % 6,7 % 

58 

56 

9 8,5 

 än länet 

 män 

68 % 

67 

57 

63 

53 

53 

57 

3,4 % 2,2 % 4,5 % 

95,3 % 95,3 % 100 % 

1 339 2 132 

92,7 % 92,9 % 100 % 
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Kommunstyrelsen – 

Strategiska 
områden 2019 Övergripande mål 

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

Nyckeltal beslutade av 
Nyckeltal Målsättning 

Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, % Lägre än länet 
riket 

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, % 

Antal invånare 46 000 till år 

Antal invånare, stadsbygd 

Antal invånare, landsbygd/glesbygd 

Arbetskraftens storlek 16-64 år Enligt 
om 46 000 
invånare år 

Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av 
registerbaserad arbetskraft 

Halvera
nivå 

Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av 
registerbaserad arbetskraft 

Halvera
nivå 

Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av 
registerbaserad arbetskraft 

Halvera
nivå 

Företagsklimatet i kommun, kommunens service till 
företagen, NKI Insikt 

Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv 
(ranking) 

Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 
invånare 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten 

Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I 
kontakt med tjänstemän och annan personal, index 
1-100 

Andel utrikesfödda av befolkningen, (%) Öka årligen 

Nöjd Medborgar-Index, index 1-100 

Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete 
(förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100 

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare I nivå med 
rikssnittet 

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat Högre 
hälsotillstånd kommun, % och riket för 

kvinnor och 

Nöjdhet med trygghet, index 1-100 

Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, 
trivsamhet), index 1-100 

Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-
Region-Index), index 1-100 

Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100 

Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100 

Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100 

Sjukfrånvaro, % Max 4,5 % 

Andel heltidstjänster, % 100 % 

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 
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Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

1,3 1,9 

7,9 mkr 18,6 mkr 0 mkr 

handlingar är gjord men inga förändringar föreslås. 

 central pott) 
Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

23 467 25 000 25 000 25 000 

242 409 230 566 228 555 228 573 

13 441 13 665 14 647 14 923 

232 383 219 231 218 202 218 496 

22 548 22 548 22 548 22 548 

14 000 14 200 13 600 10 000 

14 000 14 200 13 600 10 000 

1 496 4 933 7 881 

 samarbetsnämnder 

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

2 864 2 253 2 253 2 253 

39 420 39 557 39 551 39 573 

3 269 3 269 3 269 3 269 

3 711 3 634 3 629 3 625 

49 264 48 713 48 702 48 720 
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Kommunstyrelsen – 

Nyckeltal Målsättning 

Antal subventionerade anställningar/100 Öka årligen 
medarbetare 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr 

Taxor 

Översyn av taxor för utlämning av allmänna 

Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift- och investering Kommunstyrelsen (exkl. 

Drift och investeringar 2021-2023, tkr Utfall 2019 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 40 184 

Verksamhetens kostnader 211 771 

Kapitalkostnader 11 581 

Nettokostnad 183 168 

varav 

Tillväxtpolitisk reserv 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 9 335 

Nettoinvesteringar 9 335 

Kapitalkostnader 

Varav Piteå kommuns del av 
Piteå kommuns del av 
nettokostnad, tkr Utfall 2019 

Nettokostnad Piteås del av Kost- och 2 244 
servicenämnd 

Nettokostnad Piteås del av Räddningsnämnd 38 750 

Nettokostnad Piteås del av Servicenämnd 5 886 

Nettokostnad Piteås del av 3 658 
Överförmyndarnämnd 

Nettokostnad samarbetsnämnder 50 538 
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Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

6 250 5 900 5 900 5 900 

1 721 1 705 5 044 8 276 

7 971 7 605 10 944 14 176 

62 239 26 700 45 000 45 000 

62 239 26 700 45 000 45 000 

1 721 1 705 5 044 8 276 

2021 2022 2023 

2 663 2 663 2 663 

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att 
KS/kommunledningsförvaltningen efter omfördelning klarar en 
budget i balans 

Beslutas att Kommunstyrelsen och Fastighets och 
serviceförvaltningen under året får omfördela budget sinsemellan för 
att matcha utfall mot budget för kyld mat till äldreomsorgen. 

Konsekvenserna utreds ytterligare. 

2021 2022 2023 

4 200 3 600 

10 000 10 000 10 000 

14 200 13 600 10 000 

Samtliga nya elevdatorer leasas från 2021. BUN belastas med 
leasingavgiften. 

Får lösas på andra sätt. 

 central pott 
2021 2022 2023 

5 900 5 900 5 900 

2021 2022 2023 

15 900 45 000 45 000 

800 

10 000 

26 700 45 000 45 000 
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Kommunstyrelsen – 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering Kommunstyrelsen central pott 

Drift och investeringar 2021-2023, tkr Utfall 2019 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Kapitalkostnader 

Nettokostnad 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader 

Specifikation 
Drift, tkr 

Löner helår 2020 

Effektivisering 2 % - - -

Omfördelning från drift till investering 

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder -

Ökade licenskostnader IT (utökade molntjänster): 

Investeringar, tkr 

Digitaliserad inköpsprocess 

IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc) 

Totalt 

IT 

Digitalt historiskt bildarkiv 

Specifikation Kommunstyrelsen
Drift, tkr 

Allmän driftpott 

Investeringar, tkr 

Utveckling Christinaområdet 

Exploatering näringsliv 

Nytt särskilt boende för äldre 

Totalt 
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och utbildningsnämnden 

och utbildningsnämnden 

2016 2015 

 och till 2050 50 000 invånare 
Det aktuella befolkningsmålet innefattar ett ökat antal barn i kommunen, vilket utgör ett starkt incitament för att 
arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser som tillhandahåller förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i alla 
kommundelar och därmed bidrar till tillväxt i kommunen, så väl i stad som på landsbygd. Sedan 2012 har antalet 
förskoleavdelningar ökat med nästan 20 procent och för grundskoleverksamheten visar prognoser en ökning av 
elever inom den närmaste framtiden, ett resultat av de tidigare ökade volymerna från förskoleverksamheten. 
Volymökningarna i förskolor och skolor, tillsammans med problem med inomhusmiljön på vissa enheter, har dock 
under de senaste åren föranlett kostsamma tillfälliga lösningar i form av moduler och hyra av externa lokaler. Det är 
därför av stor vikt att dessa tillfälliga lokaler snarast ersätts med permanenta anpassade lokaler. Arbete pågår redan 
med att säkerställa en trygg och stimulerande arbetsmiljö (såväl inomhus som utomhus) för barn, elever och 

 Inte minst med tanke på de klimatförändringar som står för dörren. 
Det räcker dock inte med att enbart satsa på att tillhandahålla hållbara, pedagogiskt kreativa och arbetsmiljömässigt 

måluppfyllelsen med ökande antal barn och elever i kommunen. Även 
 Lärarna rustar den unga generationen att bygga framtiden och är därmed en viktig 
 Dock utbildas inte tillräckligt många lärare för att svara upp mot kommande behov 

konkurrensen om arbetskraft blir allt hårdare, varför en väl genomtänkt strategi är nödvändig. 

 och företagande 
Goda IT-kunskaper är en baskompetens inom stora delar av arbetsmarknaden. Barn- och utbildningsnämnden arbetar 
för att förverkliga den nationella digitaliseringsstrategin bland annat genom utvecklingsinsatser för att fördjupa den 
digitala kompetensen hos lärare och skolledare, utökad satsning på digitala verktyg i samtliga skolformer samt 
undervisning via simulatorer på Grans naturbruksgymnasium. 
Den tekniska utvecklingen inom automationsområdet går snabbt och gymnasieutbildningen behöver därför 
moderniseras och anpassas så att den motsvarar de regionala företagens krav på önskad kompetens. 
Strömbackaskolan strävar efter att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor inom automation vilket innebär att 
utbildningen vid Teknikprogrammet, Elprogrammets inriktning automation samt Industriprogrammet, ska samordnas 

under det pedagogiska ramverket CDIO Concieve Design 
 Målet är att utbilda framtidens kreativt tänkande ingenjörer och tekniker. 

På Grans naturbruksgymnasium innebär moderniseringen att det pågår ett arbete med att skapa ett kompetenscentrum 

 mångfald som grund 
Mottagandet av flyktingar möjliggör tillväxt på längre sikt om nya medborgare tillgodogör sig kompetens som 
efterfrågas inom såväl offentlig sektor som det privata näringslivet. Nya rutiner och handlingsplaner för förskolan 
och skolan har tagits fram för att främja nyanlända barn och elevers lärande inom förskolan, grundskolan och 

 En översyn av nivåer och mål på gymnasieskolans 
och kunskapsutvecklande arbetssätt som i 

(31 of 84)

  

 
 

  

   
        

    
     

 
 

 
      

 
 

 
     

 
 

 
     

 
 

 
     

 
 

 
     

 
 

 

 

 

       

   

 
 

    
   

 
   

    
 

      
   

  
    

  
   

   
 

 
   

  

  
     

  
  

 

   
    

  
    

  
   

Barn-

Barn-

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden 2019 2018 2017 

31 

med modern utrustning i industrianpassade lokaler – 
Implement Operate.

för gröna näringar i syfte att stärka landsbygdsutvecklingen. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med

gymnasiet, samt en plan för elevhälsan har tagits fram.
Språkintroduktion genomförs. Personal utbildas i såväl språk-
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Barn och unga - vår framtid 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare 

personal. 

goda förskolor och skolor för att möta 
personaltätheten måste tryggas. 
samhällsekonomisk investering. 
och den regionala 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 



och utbildningsnämnden 

traumamedveten omsorg och satsningar på inkluderande arbetssätt och miljöer har prioriterats. 

2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 

Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, 
exempelvis utökat antal specialpedagoger 

Investeringsplan för lokaler och miljö 

Vetenskapligt arbete 

Ökad likvärdighet mellan skolområden 

Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, 
exempelvis utökat antal platser i särskilda 
undervisningsgrupper 

Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, 
exempelvis utökade resurser utifrån socioekonomiskt 
index 

Plan för kompetensförsörjning 

Investeringsplan för lokaler och miljö 

Ökad likvärdighet mellan skolområde 

Vetenskapligt arbete 

Satsning på automation 

Kompetenscentrum för gröna näringar 

Kvalitetshöjande insatser för nyanlända 

Ökad likvärdighet mellan skolområden, exempelvis 
satsningar utifrån det kompensatoriska uppdraget 

Arbete pågår för att all statistik ska vara könsuppdelad 
för att möjliggöra analys utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv 

Investeringsplan för lokaler och miljö 

Vetenskapligt arbete 

Ökad likvärdighet mellan skolområden 

Investeringsplan för lokaler och miljö 

Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, 
exempelvis kompetensutveckling avseende språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt 

Plan för kompetensförsörjning 

Vetenskapligt arbete 

Riktlinjer för personalpolitik 

Investeringsplan för lokaler och miljö 
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Strategiska 
områden 2019 

Barn och unga 
- vår framtid 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

Demokrati 
och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Barn-

Riktade övergripande mål 

Övergripande mål 

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 

kommun 

Barn och unga har en trygg och utvecklande 

uppväxt 

Barn och unga använder inte alkohol eller 

andra droger 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett 

livslångt lärande 

Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i 

kommunens alla verksamheter 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

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

Piteå kommun och de kommunala bolagen 
ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa 

hälsofrämjande arbetsplatser 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser 

32 



och utbildningsnämnden 

 Kommunfullmäktige 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

89 % 90 % 95 % 

86 % 85 % 95 % 

82 % 79 % 95 % 

lig förbättring 92 % 95 % 

90 % 90 % 90 % 

84 % 86 % 100 % 

36 % 36 % 

82,8 % 82,7 % 

92 % 

84 % 

89 % 

4,3 % 4,4 % 4,5 % 

92,7 % 92,7 % 100 % 

71 149 75 041 

93,6 % 94,1 % 100 % 

0,2 mkr 6,6 mkr 0 mkr 

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidshem regleras av den s.k. maxtaxan. Maxtaxan 
 Övriga avgifter nämnden har är terminsavgift och hyra 

och dansskolan samt uthyrning av skollokaler. En översyn av avgifter vid 
och utbildningsnämnden föreslog att dessa avgifter 

 Avgifterna för lokaluthyrning höjdes fr.o.m. 2020-01-01 enligt Kommunfullmäktiges beslut 
 Ett nytt förslag för indexering av taxorna kommer att 
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Barn-

Nyckeltal beslutade av 
Nyckeltal Målsättning 

Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller 95 % 
mycket bra, (andel) % 

Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller 95 % 
mycket bra, (andel) % 

Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller 95 % 
mycket bra, (andel) % 

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

Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % 90 % 

Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i 100 % 
alla ämnen, hemkommun, % 

Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 
år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, högskoleförberedande 
program hemkommun, andel (%) 

Ungdomar som studerar på annan 
studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år 
efter fullföljd gymnasieutbildning, 
högskoleförberedande program hemkommun, 
andel (%) 

Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande 
behörighet till universitet och högskola inom 3 år, 
högskoleförberedande program kommunala skolor, 
andel (%) 

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 (%). 

Sjukfrånvaro, % Max 4,5 % 

Andel heltidstjänster, % 100 % 

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr -

Taxor 

indexreglerades senast 2020-01-01 enligt regeringsbeslut. 
musikinstrument för kommunala musik-
Musik- och dansskolan gjordes inför budget 2020 där Barn-
förblir oförändrade. 
2016-06-22 i enlighet med beslutad indexupphöjning 2 %. 
beredas för implementering 2021. 
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och utbildningsnämnden 

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

173 219 173 219 173 219 173 219 

1 073 758 1 065 828 1 065 528 1 065 528 

8 251 7 580 8 898 9 391 

908 790 900 189 901 207 901 700 

45 102 47 001 46 600 46 600 

45 102 47 001 46 600 46 600 

1 308 710 2 910 5 058 

2021 2022 2023 

6 034 6 034 6 034 

1 145 1 145 1 145 

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att 
nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 

Ska genomföras inom befintlig ram. 

Leasing kommer från 2021 användas för samtliga nya elevdatorer. 
Nämnden har sedan tidigare erhållit ramtillskott för att täcka del av 
kostnaden förelevdatorer. Överskjutande del finansieras inom 
nämndens befintliga ram. 

2021 2022 2023 

401 

45 000 45 000 45 000 

1 600 1 600 1 600 

47 001 46 600 46 600 

Nämnden förväntas anpassa ambition och vision efter tilldelade 
medel. 

Ska genomföras och ingår med 0,7 mkr i de 45 mkr. 
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Barn-

Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2021-2023, tkr Utfall 2019 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 180 050 

Verksamhetens kostnader 1 073 892 

Kapitalkostnader 6 892 

Nettokostnad 900 734 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 52 742 

Nettoinvesteringar 52 742 

Kapitalkostnader 

Specifikation 
Drift, tkr 

Löner helår 2020 

Effektivisering 0,67 % 

Minskade kostnader pga renodlingsprojektet 

-

-

-

-

-

-

Omfördelning från drift till investering 

Automationssatsning gymnasiet: 

Elevdatorer: 

Investeringar, tkr 

Inventarier (omfördelat från driftbudget) 

Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor 

Reinvestering inventarier Grans 

Totalt 

Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor: 

Utveckling automationsutbildning: 
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och servicenämnden 

servicenämnden 

2016 2015 

 och till 2050 50 000 invånare 
och servicenämnden professionellt och med rätt kvalitet 

 Kontinuerlig planering och åtgärder genomförs för att möta framtida 

 och företagande 
Säkerställa och utveckla god service och bra relationer bland annat genom korrekta och transparenta upphandlingar 

 mångfald som grund 
Utveckla och synliggöra arbetet med mänskliga rättigheter, bland annat erbjuda medmänniskor i utanförskap 
praktikplats och synliggöra goda exempel. Säkerställa att instruktioner och annan typ av information är lättläst, 

2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 

• Utifrån barn och ungas behov erbjuds 
näringsriktiga skolmåltider med brett 
basutbud och vid medicinska skäl 
tillhandahålls specialkost. 

• Genom underhåll av byggnader och 
anläggningar skapas trygga miljöer i skolor, 
förskolor, lekplatser och utemiljöer. 

• Alla medarbetare som arbetar inom skolan 
informeras om anmälningsplikten. 

• Fortsätta leverera tjänster och service 
professionellt med rätt kvalitet inom 
fastighetsförvaltning, måltidsservice samt 
lokalvård till kommunens 
kärnverksamheter. 

• Fortsätta driva projekt i syfte att utöka 
antalet lokaler samt hålla en god standard 
på skolor och förskolor. 

• Korrekta och transparenta upphandlingar. 
• Verka för mer lokala och klimatsmarta val. 
• Bibehålla och skapa goda relationer och 

service. 
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Fastighets-

Fastighets- och 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden 2019 2018 2017 

Barn och unga - vår framtid 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare 
Utföra det uppdrag fullmäktige fastställt för fastighets-
utifrån nämndens förutsättningar. 
befolkningsökning. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 

samt verka för lokala och klimatsmarta val. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 

uppläsningsbar och går att förstå. 

Riktade övergripande mål 
Strategiska 
områden 2019 

Barn och unga 
- vår framtid 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

Övergripande mål 

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 

kommun 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare 

Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande 

35 



och servicenämnden 

2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 

• Fortsätta öka kunskapen rörande mänskliga 
rättigheter. 

• Erbjuda medmänniskor med olika bakgrund, 
behov och förutsättningar praktikplatser, 
där det finns meningsfulla arbetsuppgifter, 
och ge inträde till arbetsmarknaden. 

• Ta fram och säkerställa att instruktioner 
och annan typ av information är lättläst och 
går att förstå. 

• Att aktivt och som en del av vardagen alltid 
beakta jämställdhetsfrågan i det som 
hanteras, beslutas och ageras. 

• Att alltid leva upp till att bemöta alla med 
gott värdskap och jämlikt bemötande. 

• God framförhållning och långsiktig planering 
vid investeringar, drift och underhåll. 

• Fokusera på planerat underhåll och 
reinvesteringar, förvalta långsiktigt. 

• Fortsätta prioritera arbetet rörande 
matsvinn med inriktning att vidta och följa 
upp resultaten av genomförda åtgärder. 

• Vidareutveckla medarbetares kompetens 
utifrån perspektivet hållbarhet och 
tillgängliga ekonomiska resurser. 

• Vid upphandling och i projektanvisningar 
ska miljöaspekter, där det är tillämpligt, 
ingå.  

• Fortsätta arbeta med att erbjuda ett brett 
basutbud som de flesta kan äta av och 
specialkost för de med medicinska behov 
samt näringsberäkna menyerna. 

• Beakta trygghets- och 
tillgänglighetsperspektivet vid ny-, om- och 
tillbyggnad. 

• Säkerställa att informationen på hemsidan 
är tillgänglig genom att göra den lättläst och 
uppläsningsbar. 

• Säkerställa kompetensen i hjärt- och 
lungräddning för medarbetare. 

• Att till kärnverksamheten tillhandahålla 
olika typer av boenden för människor med 
särskilda behov samt fortsätta erbjuda 
trygghetsbostäder. 

• Tillämpa hållbart tillitsbaserat ledarskap. 
• Verka för fler heltidstjänster och 

hälsosamma arbetsplatser. 
• Möjliggöra distansarbete då medarbetare 

behöver och verksamheten så tillåter. 
• Individanpassa introduktion, instruktion och 

utbildning. 
• Arbeta med att skapa förutsättningar för en 

ökad jämställd arbetsplats samt rekrytera 
fler kvinnor till mansdominerade yrken och 
fler män till kvinnodominerade yrken. 

• Ta eget ansvar för sin hälsa med möjligheter 
att delta på arrangerade 
friskvårdsaktiviteter. 

• Fortsätta hålla budgetramarna genom 
hållbar god ledning och styrning. 

• Vara kostnadseffektiva genom att samverka 
med andra verksamheter, både gällande 
personella som materiella resurser. 

• Verka för att medarbetarna är intäkts- och 
kostnadsmedvetna. 
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Strategiska 
områden 2019 

Demokrati 
och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Fastighets-

Övergripande mål 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i 

kommunens alla verksamheter 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande 

boendemiljöer 

Piteå kommun och de kommunala bolagen 
ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa 

hälsofrämjande arbetsplatser 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser 

36 



och servicenämnden 

 Kommunfullmäktige 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

86 % 85 % 

6 % 5,6 % 4,5 % 

89,1 % 89,5 % 100 % 

27 438 28 540 

89,4 % 89,5 % 100 % 

3 mkr 2,5 mkr 0 mkr 

och servicenämnden återkommer till Kommunfullmäktige med förslag på taxor avseende 

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

361 692 361 692 361 692 361 692 

382 506 378 683 378 683 378 683 

82 397 82 807 85 802 86 901 

103 211 99 798 102 793 103 892 

0 0 0 0 

0 36 300 41 300 41 300 

78 253 36 300 41 300 41 300 

787 842 2 682 4 680 

2021 2022 2023 

2 000 2 000 2 000 

-2 272 -2 272 -2 272 

Effekt av komponentredovisning medför att ytterligare 2 mkr, totalt 
mkr, flyttas från drift tillinvestering. Därutöver får omfördelning av 

driftsanslag till investeringsanslagunder löpande budgetår göras med 
maximalt 750 tkr under förutsättning att nämnden efter 
omfördelning klarar en budget i balans. 

Beslutas att Kommunstyrelsen och Fastighets och 
serviceförvaltningen under året får omfördela budget sinsemellan för 
att matcha utfall mot budget för kyld mat till äldreomsorgen. 
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Fastighets-

Nyckeltal beslutade av 
Nyckeltal Målsättning 

Andel elever som vanligtvis äter lunch i Öka 
skolmatsalen, % 

Sjukfrånvaro, % Max 4,5 % 

Andel heltidstjänster, % 100 % 

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr 

Taxor 

Fastighets-
måltidsabonnemang och matservice. 

Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2021-2023, tkr Utfall 2019 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 375 887 

Verksamhetens kostnader 401 124 

Kapitalkostnader 75 024 

Nettokostnad 100 261 

Investeringsbudget 

Inkomster 0 

Utgifter 0 

Nettoinvesteringar 157 374 

Kapitalkostnader 77 348 

Specifikation 
Drift, tkr 

Investeringsram fastigheter utifrån komponentredovisning 

Löner helår 2020 

Effektivisering 1 % 

- - -

Omfördelning från drift till investering 
5 

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder -
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och servicenämnden 

2021 2022 2023 

300 300 300 

5 000 5 000 5 000 

11 000 16 000 16 000 

20 000 20 000 20 000 

36 300 41 300 41 300 

Prioritera kontorsdelar, förskjut parkeringsyta. 

Nybyggnation är ej aktuell. 

Nämnden får återkomma i kommande års vep process 
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Fastighets-

Investeringar, tkr 

Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget) 

Investeringsram fastigheter utifrån komponentredovisning 

Reinvesteringar fastigheter 

Renovering stadshuset 

Totalt 

Stadshuset 

Ny vaktmästarlokal 

Köldmedium -
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och fritidsnämnden 

2016 2015 

 och till 2050 50 000 invånare 
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 gröna ytor, arenor och 
anläggningar för kultur, rekreation och idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt, 

 Här ses även ett ökat behov från skolan med fler barn på mindre antal skolenheter och krav 
Satsning på en ny ishall bidrar till högre måluppfyllelse och en attraktiv kommun. 

Fotbollen är den största verksamheten i Piteå och där behövs fler konstgräsplaner. Akut behov är byte av LF 
miljöanpassningar. Intresset för ett aktivt och rörligt friluftsliv 

ut i naturen vilket innebär ökade krav på tillgänglighet. Även satsning på 
fortsätter arbetet utifrån lekparksplanen. Bibliotekens roll har förändrats 

 Framtidens bibliotek kommer i högre utsträckning att handla om biblioteket som 
 Det behövs därför en anpassning för att möta kommande behov. En levande skärgård bidrar till Piteås 

 och företagande 
med närings- och föreningsliv. Badhusparken är del i det gröna 

stråket som sträcker sig från Södra Hamn genom Badhusparken och vidare genom Stads- och Konstparken längst 
 Detta gröna stråk vid vattnet är mycket viktigt för stadens attraktivitet och för 

 Dialog med olika aktörer och medborgare visar att Badhusparken är en plats där besökarna vill 
njuta av det gröna, ha öppna ytor för spontana aktiviteter, ha en möjlighet att fika/äta på caféet och delta i 
arrangemang. Arrangörer och enskilda kommunmedborgare vill använda arenan men förutsättningarna måste 

 Det måste finnas aktivitetsmöjligheter i parken och de gröna ytor som finns måste göras mer robusta för 
 Ett större café, en ny scen och lekytor för alla åldrar. När Piteå växer och bebyggelsen ökar 

 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 

 mångfald som grund 
Statliga medel till lovaktiviteter för barn och unga har inneburit att utbudet av aktiviteter har ökat. För att möta 
behovet när inte medlen längre tillskjuts har aktiviteter i samarbete med föreningarna utvecklats. Mötesplatser och 
aktiviteter för barn och unga ska fortsätta utvecklas för att täcka upp olika behov. Arbetet med unga ska fortsätta 
utvecklas med Kaleido som utgångspunkt. Stöd till föreningslivet för arbetet med mångfaldsfrågor fortsätter och 

 Folkhälsoarbetet i form av tillgänglighet till rörligt friluftsliv både vinter och sommar ska 
 För fortsatt utveckling av anläggningar, parker, aktivitets- och grönytor krävs samverkan med 

 Det krävs dock aktörer som söker medel för utveckling och kan sköta driften. För att locka fler barn 
och familjer till Öjebyns simhall behövs en ny barnpool. Det skulle förstärka måluppfyllelsen för barn och unga och 
öka antalet besökare. Strömlida är ett viktigt rekreationsområde som har ett stort upptagningsområde. Med ny 

 ställs krav på fortsatt utveckling av området och en satsning på infrastruktur i 
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Kultur-

Kultur- och fritidsnämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden 2019 2018 2017 

Barn och unga - vår framtid 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare 

som svarar upp mot efterfrågan. 

framförallt sporthallarna. 
på utökat antal idrottstimmar. 

konstgräset för att klara FIFA-kraven och även göra 
ökar. En växande målgrupp vill komma 
lekparker i kommunen är viktigt och här 
från transaktion till relation. 
mötesplats. 
attraktivitet. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 
Utvecklingen av Lindbäcksstadion pågår i samarbete 

med Norrstrand fram till Fåröbron. 
stadsbornas trivsel. 

förändras. 
att kunna användas. 
innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. 

aktivitetsytor. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 

riktade åtgärder planeras. 
fortsätta utvecklas. 
civilsamhället. 

förskola och bostadsbyggande 
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och fritidsnämnden 

2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 

Lovaktiviteter i samverkan med föreningslivet. 

Biblioteken planerar riktade insatser för barn och unga. 

Renovering av lekparker utifrån Lekparksplan samt 
utveckling av lekparken i Badhusparken. 

Förslag till ny barnpool i Öjeby simhall. 

Pitemodellen ett samverkansprojekt där 
fotbollsföreningarna utvecklar arbetssätt för att få fler 
att spela fotboll samt ge förutsättningar för utveckling. 
Arbete pågår med att överföra modellen till andra 
idrotter och därefter till kulturföreningar. 

Alla aktiviteter och arrangemang för barn och unga är 
alkohol- och drogfria. Pitebor på stan är ett 
förebyggande arbete under sommaren. 

Arena Norrstrand ska utvecklas till ett attraktivt 
rekreations- och aktivitetsområde. Ett nytt servicehus 
utomhus samt nytt omklädningsrum vid poolen 
behövs. 

Bibliotekets satsningar på medie och 
informationskunnighet bidrar till det livslånga lärandet. 

Fortsatt utveckling av Lindbäcksstadion i samverkan 
med närings- och föreningsliv. 

Planeras för att genomföra en dialog med 
föreningslivet där KFN deltar. 

Dialog barn och unga i olika projekt (ex lekparksplan). 

Ansöka om en ny Fristadsmusiker under 2021. 

Fortsatt utveckling av digitala betallösningar för 
simhallarna. 

Anlägga ny konstgräsplan på LF arena med 
miljöåtgärder kopplat till granulatspridning. 

Pitebor på stan. Tillgänglighetsanpassningar i 
skärgården. 

Fortsatt utveckling av verksamheten på Kaleido. 

Kulturdialog med aktörer inom Piteås kulturliv som 
ska utmynna i en genomförandeplan. 

Stimulerar till självständiga arbetsgrupper och 
långtgående delegation. 

Ekonomiuppföljningar månadsvis med helårsprognoser. 

 Kommunfullmäktige 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

97 % 94 % 100 % 

66 70 

6,4 

4 % 2,6 % 4,5 % 

90,6 % 91,8 % 100 % 

11 791 12 189 
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Kultur-

Strategiska 
områden 2019 

Barn och unga 
- vår framtid 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

Demokrati 
och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

framtiden. 

Riktade övergripande mål 

Övergripande mål 

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 

kommun 

Barn och unga har en trygg och utvecklande 

uppväxt 

Barn och unga använder inte alkohol eller 

andra droger 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett -

livslångt lärande 

Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande 

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 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

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

Piteå kommun och de kommunala bolagen 
ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa 

hälsofrämjande arbetsplatser 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser 

Nyckeltal beslutade av 
Nyckeltal Målsättning 

Andel simkunniga i åk 5, % 100 % 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 70 

Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 
1-10 

Högre än 
kommunsnitt 

Sjukfrånvaro, % Max 4,5 % 

Andel heltidstjänster, % 100 % 

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 
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och fritidsnämnden 

Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

97,6 % 97,1 % 100 % 

0,8 mkr 0,2 mkr 0 mkr 

Nämndens föreslår höjning av taxor för badavgifter enligt bilaga (Taxor badavgifter). 

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

14 625 14 625 14 675 14 625 

122 312 122 017 122 017 122 017 

21 897 21 350 19 758 19 058 

129 584 128 742 127 100 126 450 

8 700 8 000 2 732 2 732 

8 700 8 000 2 732 2 732 

456 484 1 092 1 408 

2021 2022 2023 

1 085 1 085 1 085 

-112 -112 -112 

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår får göras med maximalt 750 tkr under förutsättning att 
nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 

Finansieras inom befintlig ram 

Satsningen ska fortsätta. Finansieras genom omfördelning inom 
nämndensbefintlig ram samt arbete för alternativ finansiering. 

2021 2022 2023 

550 550 550 

100 100 100 

81 81 81 

2 000 2 000 2 000 

5 289 

8 000 2 731 2 731 

Långsiktigram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för 
maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan 
förväntas. 
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- - -

Kultur-

Nyckeltal 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr 

Målsättning 

100 % 

Lägst 0 mkr -

Taxor 

Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2021-2023, tkr 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Kapitalkostnader 

Nettokostnad 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader 

Specifikation 
Drift, tkr 

Löner helår 2020 

Effektivisering 1 % 

Minskade kostnader pga renodlingsprojektet 

Omfördelning från drift till investering 

Drift Christinasalen och Lilla scen 

Fristadskommun: 

Investeringar, tkr 

Utfall 2019 

36 483 

143 943 

23 170 

130 630 

- - - - -

18 719 

18 719 

Investeringsram anläggning (omfördelat från driftbudget) 

Investeringsram park (omfördelat från driftbudget) 

Investeringsram Konstparken (omfördelat från driftbudget) 

Investeringsram maskiner/fordon 

Av nämnden egen prioritering 

Totalt 

Investeringsram maskiner/fordon 
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Samhällsbyggnadsnämnden samhällsbyggnad 

/ Samhällsbyggnad 

2016 2015 

 och till 2050 50 000 invånare 
Framåtsyftande samhällsplanering genom stärkt projektledning, fortlöpande översiktplanearbete och god mark- och 

 Avvägd prioritering mellan olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen. Fortsatta satsningar för 
attraktiva bostadsområden, arbetstillfällen, pendlingsmöjligheter m.m. Beredskap inför behov av omprövning av 

 till stöd för inflyttning och invandring. 

 och företagande 
med översiktsplanering, fördjupade översiktsplaner, landsbygdsutveckling i strandnära lägen samt 

bredband på landsbygden. Stärkt fokus på planberedskap för verksamhetsområden och infrastruktur. Utveckling av 
kollektivtrafiken. Utveckling av ett brett utbildningsutbud, som är anpassat efter näringslivets behov. 

 mångfald som grund 
Relevanta aktiviteter i linje med kommunens övergripande mål och ambitioner. Jämställda och tillgängliga 
medborgardialoger och samråd samt transparenta processer och beslutsunderlag. God kvalitet i flyktingmottagning 

 Särskilda insatser riktade till barn och unga. Fortsatt arbete för 
Aktivt arbete för att motverka arbetslöshet och för att underlätta för 

 svag ställning på arbetsmarknaden. 

2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 

• Barnperspektivet och barnens perspektiv 
ska beaktas i alla delar av nämndens 
verksamheter. 

• Anställningar istället för försörjningsstöd 
för de med försörjningsansvar för barn 

• Prioritering av föräldrar till aktivitet för att 
deras barn ska kunna ta till sig egen 
utbildning samt få bra förebilder 

• Fortsatt anpassning av EKB-verksamheterna 
efter förändrade behov: ändrad fördelning 
mellan HVB-platser och platser i 
stödboende. 

• Integrerade insatser i de verksamheter som 
direkt rör barn och unga, som det 
kommunala aktivitetsansvaret, 
verksamheten för ensamkommande 
flyktingbarn, etc. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden 2019 2018 2017 

Barn och unga - vår framtid 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare 

planberedskap. 

prioriteringar. Riktade insatser 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 
Långsiktigt arbete 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 

och mottagning av ensamkommande flyktingbarn. 
integration och för att motverka segregation. 
grupper med behov av extra stöd p.g.a. 

Riktade övergripande mål 
Strategiska 2019 områden 

Barn och unga 
- vår framtid 

Övergripande mål 

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 

kommun 

Barn och unga har en trygg och utvecklande 

uppväxt 

Barn och unga använder inte alkohol eller 

andra droger 
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Samhällsbyggnadsnämnden samhällsbyggnad 

2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 

• Långsiktigt arbete för hållbar 
samhällsutveckling: attraktiva 
bostadsområden, arbetstillfällen, 
pendlingsmöjligheter och fritidsaktiviteter. 

• Aktivt arbete för att utveckla ett brett och 
väl anpassat utbildningsutbud, bland annat i 
form av fler YH-utbildningar 

• Aktiv flyktingmottagning av god kvalitet 
samt fortsatta insatser för förbättrad 
integration 

• Utreda möjligheterna att etablera en samlad 
och övergripande integrations- och 
inflyttarservice 

• Utveckling av utbildningsutbud som är väl 
anpassat efter efterfrågan på 
arbetsmarknaden 

• Riktade arbetsmarknadsinsatser för grupper 
med svag ställning på arbetsmarknaden 

• Stärkt beredskap för särskilda insatser i 
syfte att motverka effekterna av en kraftigt 
ökad arbetslöshet, särskilt bland unga 

• Fortsatt erbjuda ett brett utbildningsutbud i 
samverkan inom femkanten 

• Etablera ett Lärcentrum för stärkta 
möjligheter till utbildning på orten 

• Riktade satsningar för särskilda grupper: 
unga, utrikesfödda, personer med 
funktionshinder. 

• Fortsatt utveckling av YH samt utveckla 
beredskap för ökad efterfrågan på 
utbildning som kan uppstå till följd av större 
etableringar 

• Utveckling av utbildningsutbudet i 
samverkan med näringslivet 

• Matchning enligt efterfrågan på arbetskraft. 
• God mark- och planberedskap med 

inriktning på utveckling av verksamhetsytor 
• Utvecklad samverkan med företrädare för 

näringslivet, bland annat inom ramen för de 
inrättade exploateringsråden 

• Aktivt arbete för jämställda och tillgängliga 
kontaktytor, medborgardialoger och 
samråd. 

• Transparanta processer och 
beslutsunderlag. 

• Aktivt informationsarbete kring pågående 
och kommande infrastrukturarbeten. 

• Flyktingmottagning av god kvalitet och 
aktivt integrationsarbete. 

• Verksamhetsnära kartläggningar, 
utbildningsinsatser m.m. 

• I samhällsplanering fortsatt fokus på 
jämställdhet, barn och unga, integration och 
miljö. 

• Genomförandeplaner med inriktning på 
hållbar utveckling, Agenda2030, metoder 
för konsekvensbeskrivningar. 

• Särskilda projekt för vissa grupper för 
tillgång till utbildning och arbete 

• Utveckling av strategier för att stödja 
integration och motverka segregation 

• Utvecklad planering för klimatanpassning 
• Utveckling av kollektivtrafiken. 
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Övergripande mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare 

Strategiska 
områden 2019 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

Demokrati 
och öppenhet 

Livsmiljö 

Piteå har nolltolerans mot 

ungdomsarbetslöshet 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett 

livslångt lärande 

Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i 

kommunens alla verksamheter 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
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Samhällsbyggnadsnämnden samhällsbyggnad 

2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 

• Utvecklat arbete med trygghet och 
tillgänglighet, beaktas bland annat som del 
av planarbetet, särskilda insatser inom 
prioriterade områden 

• Handlingsplaner knutna till ÖP 2030, FÖP 
landsbygdscentra, FÖP stadsdelar. 

• Färdigställ Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. 

• Planarbete i tidiga skeden. 
• Markanvisningar och planarbete för fler 

bostäder, inkl. på landsbygd 

• Investeringar som anses strategiska för 
kommunen prioriteras. 

• Utveckling av kollektivtrafiken 
• Slutföra investeringar som utgör 

konsekvens av tidigare satsningar eller 
redan är påbörjade 

• Särskilt fokus på utveckling av möjligheterna 
till parkering 

• Etablera projektet kring trafiknoder för 
Norrbottniabanan 

• Målet beaktas i planarbetet 
(stadsmiljöprogram, gestaltningsprogram, 
etc.) 

• Särskilda insatser för att utveckla 
kulturmiljövården 

• Fokuserat arbetsmiljöarbete med ledning av 
förskriften om organisatorisk och social 
arbetsmiljö 

• Aktiv medverkan i kommunövergripande 
satsningar som syftar till ökad arbetsglädje 
m.m. 

• Utveckling av aktivitetsbaserade 
arbetsplatser samt tillitsbaserat ledarskap 
och medarbetarskap 

• Utvecklad ekonomistyrning och 
internkontroll 

• Verkställa utvecklings- och 
digitaliseringsplan 

 Kommunfullmäktige 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

 2015 års 11,3 % 9,3 % 7,7 % 

 2015 års 4,2 % 4,1 % 

 2015 års 7,1 % 5,2 % 

27,2 % 21,2 % 

10,8 % 6,2 % 

16,4 % 15 % 

137 208 

88 % 77 % 

 med 50 % 

fossiloberoende 
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-

Övergripande mål 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Strategiska 
områden 2019 

Personal 

Ekonomi 

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 

Piteå kommun och de kommunala bolagen 
ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa 

hälsofrämjande arbetsplatser 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser 

Nyckeltal beslutade av 
Nyckeltal Målsättning 

Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av Halvera 
registerbaserad arbetskraft nivå 

Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av Halvera 
registerbaserad arbetskraft nivå 

Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av Halvera 
registerbaserad arbetskraft nivå 

Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av Lägre än riket 
registerbaserad arbetskraft 

Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av Lägre än riket 
registerbaserad arbetskraft 

Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av Lägre än riket 
registerbaserad arbetskraft 

Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst 
till Piteå 

Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst 50 % 
till Piteå, % 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, Minska
ton CO2-ekv/inv till 2020 och 

2030 

44 



Samhällsbyggnadsnämnden samhällsbyggnad 

Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

130 147 

124 147 

6 0 

55 45 

12 9 

43 36 

97,7 115 

 per 1 1,4 

4,2 % 3,7 % 4,5 % 

96,6 % 95,7 % 100 % 

16 910 15 899 

104 % 103,7 % 100 % 

7,8 mkr 12,2 mkr 0 mkr 

Inga förändrade taxor föreslås förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningarna. 
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Nyckeltal Målsättning 

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 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 

Antal km gång- och cykelväg 

Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, Ökning 1 km 
km år 

Sjukfrånvaro, % Max 4,5 % 

Andel heltidstjänster, % 100 % 

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr 

Taxor 
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Samhällsbyggnadsnämnden samhällsbyggnad 

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

162 503 172 503 166 503 166 503 

311 361 308 796 310 428 310 262 

25 761 24 860 24 502 24 307 

174 619 161 153 168 427 168 066 

84 252 418 

10 000 4 000 4 000 

13 475 0 0 0 

18 096 22 120 18 850 18 510 

4 621 22 120 18 850 18 510 

431 1 343 2 194 

2021 2022 2023 

1 500 3 300 3 300 

2 962 2 962 2 962 

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att 
nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 

Utökad ram för att finansiera del av kostnadsökning i samband med 
nytt trafikavtal. Resterande del finansieras inom befintlig ram. 

2021 2022 2023 

50 50 50 

1 500 1 500 1 500 

3 800 2 800 800 

1 000 

13 000 13 000 14 000 

1 500 1 500 1 500 

770 660 

 och Öjeby C) 500 

22 120 18 850 18 510 

Exklusive förvärv av naturmark 

Christinaprojektet, Exploatering näringsliv och Exploatering ökad 
befolkning finansieras av KS centrala pott. 

Nämnden får återkomma i kommande års vep process 

Långsiktigram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för 
maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan 
förväntas 

Genomför inventering först, sen återkom med äskande för ev. 
åtgärder. 
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Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2021-2023, tkr 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Kapitalkostnader 

Nettokostnad 

Transportenheten fordon, intäkter 
motsvarande kapitalkostnader 

Intäkter markförsäljning 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader 

Specifikation 
Drift, tkr 

Nytt avtal kollektivtrafik 

Löner helår 2020 

Effektivisering 2 % 

Omfördelning från drift till investering 

Kollektivtrafik 

Investeringar, tkr 

Utfall 2019 

181 985 

316 514 

24 445 

158 974 

- - -

7 226 

85 989 

78 763 

- - -

Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget) 

Investeringsram anläggningar utifrån komponentredovisning 

Mark- och fastighetsförvärv 

Högspänningstransformator (laddning elbussar) 

Reinvestering gator/vägar 

Investeringsram maskiner/fordon (transportenheten) 

Universitetsområdet (Berget) 

Åtgärder FÖP Öjebyn (Öjagatan sträckning förbi Solanderområdet 

Totalt 

Mark- och fastighetsförvärv 

Övrigt 

Arena Norrstrand -

Investeringsram maskiner/fordon 

Åtgärder kopplat till FÖP-landsbygd – Inventering av busshållplatser i 
landsbygdscentra 
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och tillsynsnämnden samhällsbyggnad 

/ Samhällsbyggnad 

2016 2015 

 och till 2050 50 000 invånare 
Arbetet syftar till en god och hälsosam miljö idag och i framtiden. Det ska vara lätt att göra miljövänliga och 

Alla ska ha tillgång till rent dricksvatten och säkra livsmedel. I takt med att Piteå växer 
verksamhetsområden. För att svara upp mot behov av insatser 

för tillstånd, tillsyn och rådgivning prioriteras tillgängliga resurser enligt behovsutredning och tillsynsplan. 
Fortlöpande utvecklingsarbete bedrivs för att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i 

 och företagande 
Fortlöpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande för att säkerställa principer som rättssäkerhet, 

 Arbetet inriktas också på att underlätta för verksamhetsutövare 
 Fortsatt utvecklingsarbete mot bakgrund av SKR:s utbildning Förenkla helt 

 mångfald som grund 
Tillsynsarbetet inriktas på en hälsosam och trygg miljö för alla, men riktade insatser för barn, unga och äldre ges 

 Fortlöpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande i syfte att säkerställa principer som 
rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten. 

2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 

• I tidiga skeden beakta barnens miljöer såväl 
utomhus som inomhus ur ett miljö- och 
hälsoperspektiv 

• Granskning av planer, program och bygglov 
ur ett barnperspektiv 

• Utökad tillsyn av rökfria miljöer. Bland 
annat i syfte att unga inte börjar röka 

• Alkoholtillsynen prioriterar tillsyn av 
verksamheter som vänder sig till unga 

• Främja en god miljö och hälsa för invånarna 
genom tillsyn, information, 
mätning/provtagning och rådgivning 

• Professionellt och trevligt bemötande ska 
göra att fler vill leva och bo i Piteå 

• Tillsynsverksamhet som uppfyller krav på 
rättssäkerhet, likabehandling och saklighet. 

• Utveckla tillsynen genom samordning, 
digitalisering, erbjuda e-tjänster. 
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Miljö- -

Miljö och tillsynsnämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden 2019 2018 2017 

Barn och unga - vår framtid 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare 

hälsosamma val i vardagen. 
ökar antalet ärenden och tillsynsbehovet inom samtliga 

tillsynsverksamheten. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 

likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten. 
att ta sitt ansvar inom miljö och hälsa. 
enkelt. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 

särskild vikt. 

Riktade övergripande mål 
Strategiska 
områden 2019 

Barn och unga 
- vår framtid 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

Övergripande mål 

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 

kommun 

Barn och unga har en trygg och utvecklande 

uppväxt 

Barn och unga använder inte alkohol eller 

andra droger 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare 

Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande – 
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och tillsynsnämnden samhällsbyggnad 

2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 

• Tillsynsverksamhet som uppfyller krav på 
rättssäkerhet, likabehandling och saklighet. 

• Fortsatt arbete utifrån den handlingsplan för 
barn som ska tas fram år 2020 

• Fortsatt behov av kartläggningar och 
utvecklingsarbete för att garantera 
likabehandling 

• Ordinarie tillsynsarbete enligt 
behovsutredning och tillsynsplan 

• Verka för att företag och verksamheter har 
en god egenkontroll och uppfyller gällande 
livsmedel, hälso- och miljökrav. 

• Inventering av verksamhetsområdet för 
Piteås huvuddricksvattentäkt. 

• Påbörja arbete enligt den reviderade 
handlingsplanen förorenade områden 
(MIFO) 

• Tillsyn av inomhusmiljön i flerbostadshus 
• Tillsyn av alkohol och tobaksärenden, inkl. 

förbyggande arbete i samverkan med 
näringen och andra myndigheter 

• Utvecklad ekonomistyrning och 
internkontroll 

• Utvecklade arbetssätt med stöd av ny 
teknik och digitalisering 

 Kommunfullmäktige 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

(miljökvalitetsnor 
23,9 µg/m3 24,2 µg/m3 40 µg/m3 

15 µg/m3 14,1 µg/m3 40 µg/m3 

0,3 mkr 0,6 mkr 0 mkr 

Taxorna följer miljöbalkens taxa och index höjs årligen enligt Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV). 
Nämnden har givit avdelningen i uppdrag att under 2020 ta fram underlag till beslut för att anta ny taxemodell, 

 Behovsstyrd taxa är framtagen av SKR i samverkan med bland annat Livsmedelsverket och 
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Miljö- -

Strategiska 
områden 2019 

Demokrati 
och öppenhet 

Livsmiljö 

Ekonomi 

Övergripande mål 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i 

kommunens alla verksamheter 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser 

Nyckeltal beslutade av 
Nyckeltal Målsättning 

Andel partiklar i luften i förhållande till <40 µg/m3 
miljökvalitetsnorm 

m) 

Andel kvävedioxid i luften i förhållande till <40 µg/m3 
miljökvalitetsnorm 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr 

Taxor 

Behovsstyrd taxa. 
Naturvårdsverket. Uppdrag under 2020 för beslut i september 
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och tillsynsnämnden samhällsbyggnad 

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

7 703 7 703 7 703 7 703 

12 044 12 001 12 001 12 001 

130 123 122 21 

4 471 4 421 4 420 4 319 

2021 2022 2023 

43 43 43 

2021 2022 2023 
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Miljö- -

Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2021-2023, tkr Utfall 2019 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 7 737 

Verksamhetens kostnader 11 392 

Kapitalkostnader 124 

Nettokostnad 3 779 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader 

Specifikation 
Drift, tkr 

Löner helår 2020 

Effektivisering 1 % - - -

Investeringar, tkr 

Totalt 
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Socialnämnden 

2016 2015 

 och till 2050 50 000 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 att bo och verka i Piteå. Genom att 
erbjuda en trygg och säker socialtjänst kan förvaltningen också bidra till en ökad inflyttning. 

 och företagande 
Ett arbete för en tillgänglig socialtjänst bidrar till att medborgarna känner tillit till den vård och omsorg som ges, 

företagare vågar etablera sig på orten. Socialtjänsten fortsätter i den mån det är möjligt att 
samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten. 

 mångfald som grund 
Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Intensivt 

för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre 
förutsättningar exempelvis genom särskild introduktion och språkstöd. 

2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 

Genom att arbeta med fler hemmaplanslösningar och 
tidiga förebyggande insatser gör att placeringar i större 
utsträckning kan undvikas. 

Precis som i det ovanstående målet bidrar tidiga, 
förebyggande insatser och fler hemmaplanslösningar till 
måluppfyllelsen. Samverka med andra aktörer är också 
viktigt. 

Förvaltningen fortsätter sitt arbete där samarbete med 
andra aktörer är viktigt för att minska användningen av 
alkohol och droger. Ett exempel på detta arbete är 
fältassistenterna. 

Genomföra insatser som bidrar till att vara en attraktiv 
arbetsgivare som kan locka fler kvinnor och män att 
bo och verka i Piteå, exempelvis genom #100 
förbättringar och en bra intern och extern 
kommunikation. Fortsätta arbetet med differentiering 
av arbetsuppgifter. 

Samverkan med Samhällsbyggnad, 
Kompetensförsörjning samt andra aktörer kring 
målgruppen för att fler ska komma ut i arbete. Aktivt 
arbeta med meningsfull sysselsättning och daglig 
verksamhet för målgruppen som har rätt till det. 
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Socialnämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden 2019 2018 2017 

Barn och unga - vår framtid 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 

vilket kan bidra till att fler 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 

arbete för att hitta bättre möjligheter 

Riktade övergripande mål 
Strategiska 
områden 2019 

Barn och unga 
- vår framtid 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

Övergripande mål 

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 

kommun 

Barn och unga har en trygg och utvecklande 

uppväxt 

Barn och unga använder inte alkohol eller 

andra droger 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare 

Piteå har nolltolerans mot 

ungdomsarbetslöshet 
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Socialnämnden 

2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 

Socialtjänsten fortsätter i den mån det är möjligt att 
samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att 
utveckla verksamheten och Piteå som ort. 

Besluta om och genomföra aktiviteter utifrån 
riktlinjerna kring mänskliga rättigheter. Utbildning i 
mänskliga rättigheter till medarbetare fortsätter utifrån 
behov. 

Besluta om och genomföra aktiviteter rörande 
jämställdhet i socialtjänstens verksamheter. Genom att 
arbeta på ett systematiserat sätt stärks 
förutsättningarna att upptäcka ojämställdhet i 
verksamheterna. 

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. 

Satsning på att öka tilliten till socialtjänstens 
verksamhet genom ökad transparens och 
kommunikation både internt och externt. 

Erbjuda medborgarna i behov av särskilda boenden 
attraktiva boendealternativ. Fortsatt arbete med 
boendefrågan i "Framtidens Stöd och omsorg". 

Arbeta vidare med den bemanningsstrategi som tagits 
fram. Alla medarbetare är viktiga ambassadörer för 
socialtjänsten och en viktig del i 
kompetensförsörjningsarbetet. Arbeta vidare med att 
förbättra arbetsmiljön för medarbetare där 
förvaltningen bl.a. inför skyddskommittéer på alla 
avdelningar där jämställdhetsperspektiv bör finnas med. 
Tillämpa tillitsbaserat ledarskap och arbetssätt. 

Uppföljning och analys på avdelningsnivå och 
enhetsnivå. Arbeta efter en ny ekonomiskt styrmodell, 
utveckla analysarbetet och skapa förutsättningar för 
förvaltningens ekonomer att ge rätt stöd till chefer. 

 Kommunfullmäktige 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

334 320 

0,835 0,835 0,835 

3,7 3,8 

7,2 % 6,7 % 4,5 % 

84,6 % 97 % 100 % 

418 578 445 122 

102,1 % 100,5 % 100 % 

-47,8 mkr -52 mkr 0 mkr 
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Strategiska 
områden 2019 

Demokrati 
och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Övergripande mål 

Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i 

kommunens alla verksamheter 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, -

ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

-

-

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande 

boendemiljöer 

Piteå kommun och de kommunala bolagen 
ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa 

hälsofrämjande arbetsplatser 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser 

Nyckeltal beslutade av 
Nyckeltal Målsättning 

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

Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, 0,835 
årsarbetare per plats 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla 
hushåll, månader 

Sjukfrånvaro, % Max 4,5 % 

Andel heltidstjänster, % 100 % 

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr 
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Socialnämnden 

Sedan 2018 räknas hemtjänsttaxorna upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). För 2020 ökade de med 0,9 %, 
vilket motsvarar en höjning om 2 kr för serviceinsatser och ledsagning (från 264 kr/timme till 266 kr/timme) och 2 kr 
för omsorgsinsatser och nattpatrull (från 210 kr/timme till 212 kr/timme). Övriga taxor förblir oförändrade under 
2020 och kommer att fortsätta ses över regelbundet och jämföras med andra kommuner samt Regionens avgifter för 

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

-227 796 -227 796 -227 796 -227 796 

1 134 665 1 133 869 1 133 795 1 133 869 

3 193 5 273 5 467 5 486 

910 062 911 346 911 466 911 559 

8 000 1 974 2 340 1 570 

8 000 1 974 2 340 1 570 

224 758 1 238 

2021 2022 2023 

1 323 1 323 1 323 

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att 
nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 

Klaras inom befintlig ram. 

Återkomma med konkret förslag på hur bostad kan upprättas. 

Finansiera inom egen ram genom effektivisering av verksamheten 
med hjälp av nya arbetssätt. 

2021 2022 2023 

1 000 800 800 

770 1 540 770 

204 

1 974 2 340 1 570 

Medel för projektering finns i KS centrala pott för 2021. Återkom 
medäskande kommande år för byggnation. 

Nämnden får återkomma i kommande års vep process 
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Taxor 

att kunna föreslå ändring av samtliga för nämnden. 

Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2021-2023, tkr Utfall 2019 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter -236 075 

Verksamhetens kostnader 1 120 955 

Kapitalkostnader 2 935 

Nettokostnad 887 815 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 5 086 

Nettoinvesteringar 5 086 

Kapitalkostnader 

Specifikation 
Drift, tkr 

Löner helår 2020 

Minskade kostnader pga renodlingsprojektet - - -

Omfördelning från drift till investering 

Habiliteringsersättning, bemanning IFO och dagligverksamhet: 

Gruppbostäder: 

Nytt verksamhetssystem samt distansöverbryggandeteknik 

Investeringar, tkr 

Reinvestering möbler boenden 

Nytt verksamhetssystem 

Distansöverbryggande teknik 

Totalt 

Nytt särskilt boende 

Kyld tilluft särskilt boende -
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Kost- och servicenämnden 

53 
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och servicenämnden 

och servicenämnd 

2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 

Fortsätta motverka matsvinn och verka för åtgärder 
som främjar kvaliteten, effektiviteten och begränsa 
kostnadsökningar. 

 Kommunfullmäktige 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

0 mkr 0 mkr 

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

25 840 26 822 26 822 26 822 

25 840 26 882 26 822 26 822 

0 0 

0 0 

23 597 24 569 24 569 24 569 

2 243 2 253 2 253 2 253 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

2021 2022 2023 

2021 2022 2023 
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Kost-

Gemensam kost-

Mål och nyckeltal 

Riktade övergripande mål 
Strategiska 2019 Övergripande mål områden 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser 

Ekonomi 

Nyckeltal beslutade av 
Nyckeltal Målsättning 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr 

Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift- och investering Kost- och servicenämnden 

Drift och investeringar 2021-2023, tkr 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Kapitalkostnader 

Nettokostnad 

varav 

Luleå kommun 

Piteå kommun 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader 

Specifikation 
Drift, tkr 

Investeringar, tkr 

Totalt 

Utfall 2019 

23 115 

-23 115 - - - -

0 

0 

20 871 

2 244 

0 

0 

0 

0 
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Överförmyndarnämnden 

överförmyndarnämnd 

2016 2015 

Nämnden är ny sedan 1 januari 2019. Den historiska bedömningen( 2018-2015) av de Strategiska områdena kommer 
från den tidigare överförmyndarverksamheten i Piteå kommun. 

vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, 

 och till 2050 50 000 invånare 
Att kommunerna ska öka sitt invånarantal kan medföra fler som behöver stöd och hjälp av god man och förvaltare.
Överförmyndarnämnden ska fortsätta arbeta för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att 
huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar. 
Arbetet med information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunerna ska utvecklas 

och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn 

 och företagande 
Genom stöttning och hjälp av god man och förvaltare kan huvudmän förberedas för att komma ut i sysselsättning 

 mångfald som grund 
Överförmyndarnämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. Informationen om vilka 
möjligheter som finns, i syfte att ge stöd till personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter eller sköta sina 
angelägenheter, är en grundpelare i verksamheten och utgör ett viktigt verktyg för ett samhälle där alla räknas och får 

 En annan grundpelare i verksamheten är att överförmyndarnämnden har resurser att genomföra tillsyn av 
förmyndare, gode män och förvaltare som finns utsedda. Detta i syfte att ge underåriga samt huvudmän den trygghet 

Nämnden arbetar för att säkerställa en rättssäker och lika behandling som utgår från alla människors lika värde. 
Verksamheten arbetar med att utveckla nya e-tjänster samt revidera blanketter och broschyrer för en ökad effektivitet 
och rättssäkerhet samt för att förenkla för användarna. Att revidera blanketter och göra dem mer användarvänliga är 
en sak som gode män och förvaltare har efterfrågat av verksamheten. 
Arbetet med att ge medborgare och andra ett bra bemötande, tillförlitlig information, god tillgänglighet och service 
kommer att fortsätta samt kommer samarbetet med övriga förvaltningar, föreningar, boenden med flera att utvecklas 

Då barnkonventionen blivit lag i Sverige främjar nämnden att barn i tidigare ålder ska beredas möjlighet att höras 
innan beslut fattas som rör dem samt att deras tankar och åsikter ska beaktas vid beslut. 
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Gemensam 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden 2019 2018 2017 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Älvsbyn erbjuder den välfärd som 
kultur och samhällsservice 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare 

samt arbetet med tillgänglighet, bemötande och service. 

Företagsamma människor 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 

eller arbete som gynnar kommunernas näringsliv. 

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 

plats. 

som åtgärden syftar till. 

och fortgå. 
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Överförmyndarnämnden 

2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 

Arbeta med att utveckla information till medborgare, 
intresseföreningar, anställda och politiker i kommunen 
samt arbeta med tillgänglighet, bemötande och service. 

Arbeta för att förbättra tillsyn av ställföreträdare för 
att medborgare ska känna trygghet med verksamheten 
och att huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga 
att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter 
eller tillgångar 

Att kontinuerligt följa upp budget 

 Kommunfullmäktige 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

0 mkr 0 mkr 
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Riktade övergripande mål 
Strategiska 
områden 2019 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

Demokrati 
och öppenhet 

Ekonomi 

Övergripande mål 

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi 
medborgare vill ha, balans mellan arbete, 
rekreation, kultur och samhällsservice 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare 

Företagsamma människor och 
konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder 
Älvsbyn 

Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande 

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika 
Älvsbyn 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser 

Nyckeltal beslutade av 
Nyckeltal Målsättning 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr 

Taxor 

Överförmyndarnämnden saknar taxor. 
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Överförmyndarnämnden 

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

6 210 4 857 4 852 4 848 

6 176 4 815 4 815 4 815 

34 42 37 33 

0 0 0 0 

1 223 1 223 1 223 1 223 

4 987 3 634 3 629 3 625 

2021 2022 2023 

2021 2022 2023 
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Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift- och investering 

Drift och investeringar 2021-2023, tkr Utfall 2019 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 5 951 

Verksamhetens kostnader 5 944 

Kapitalkostnader 7 

Nettokostnad 0 

varav 

Älvsbyns kommun 1 169 

Piteå kommun 4 782 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 158 

Nettoinvesteringar 158 

Kapitalkostnader 

Specifikation 
Drift, tkr 

Löner helår 2020 

Investeringar, tkr 

Totalt 

57 



Räddningsnämnd 

räddningsnämnd 

2016 2015 

Nämnden är ny sedan 1 januari 2020. Den historiska bedömningen av de Strategiska områdena kommer från den 
 Då Piteå och Älvsbyn under 10 år samarbetat nära och samma 

mellan kommunerna bedöms måluppfyllelsen i Älvsbyn vara likvärdig med Piteås. 

vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, 

 och till 2050 50 000 invånare 
Den gemensamma räddningsnämndens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten är: 
•att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor 
•att agera vid en olycka om den egna förmågan inte räcker till och hjälpa de drabbade med en effektiv 

•att tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det 

Ett led i att uppnå ovanstående är att utbilda och informera skolelever, allmänhet och anställda samt underlätta för 
näringsidkare genom rådgivning, information och tillsyn. Vid olyckor hindra och begränsa skador på människor, 

 Sammantaget bidrar detta till en trygg, uthållig och säker kommun att leva och verka i. 

 och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn 

 och företagande 
Ett led i att Piteå och Älvsbyn ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande är att skapa trygghet och 

 Detta genom att ge råd, informera och utbilda näringsliv, fastighetsägare och allmänhet samt att kontrollera 
Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, 

 mångfald som grund 
Räddningstjänsten lägger fokus på utbildning/information av personal i jämställdhet- och mångfaldsfrågor med syfte 

 Detta är även en naturlig del i vårt arbete med råd, information och utbildning 
speciellt för barn och unga. Tanken är att detta också skall göra att vi behandlar skadedrabbade på ett likvärdigt sätt. 

2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 
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Gemensam 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden 2019 2018 2017 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

tidigare räddningstjänstverksamheten i Piteå kommun. 
räddningschef delat sin tid 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Älvsbyn erbjuder den välfärd som 
kultur och samhällsservice 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare 

räddningsinsats 

stöd och den hjälp som då behövs 

miljö och egendom. 

Företagsamma människor 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 

säkerhet. 
brandskyddet genom tillsyn. 
miljö och egendom. 

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 

att påverka kulturen på arbetsplatsen. 
-

Riktade övergripande mål 
Strategiska 2019 områden 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

Övergripande mål 

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi 
medborgare vill ha, balans mellan arbete, 
rekreation, kultur och samhällsservice 
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Räddningsnämnd 

2019 Arbete för ökad måluppfyllelse 2021 

Fokus på kärnverksamheten. 

Fokus på kärnverksamheten. 

Utbildning/information av personal i jämställdhet och 
mångfaldsfrågor med syfte att påverka kulturen på 
arbetsplatsen. Detta är även en naturlig del i vårt 
arbete med råd, information och utbildning speciellt 
för barn och unga. Tanken är att detta också skall göra 
att vi behandlar skadedrabbade på ett likvärdigt sätt. 

Fortsätta det arbete som gett mycket bra värden på 
nyckeltal. Se även Demokrati och öppenhet. 

Arbeta aktivt med intäkter och kostnader. 

 Kommunfullmäktige 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

4,5 % 

100 % 

100 % 

0 mkr 

Nämnden är en ny gemensam nämnd från 1 januari 2020 varpå det inte finns någon historisk jämförbar nyckeltalsdata att tillgå. 

Alla taxor för den gemensamma räddningsnämnden kommer att revideras/förnyas samt indexeras för Piteå och
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Strategiska 
områden 2019 

Demokrati 
och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Övergripande mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare 

Företagsamma människor och 
konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder 
Älvsbyn 

Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande 

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika 
Älvsbyn 

-Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund 
-

Piteå kommun och de kommunala bolagen 
ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa 

hälsofrämjande arbetsplatser 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser 

Nyckeltal beslutade av 
Nyckeltal Målsättning 

Sjukfrånvaro, % Max 4,5 % 

Andel heltidstjänster, % 100 % 

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr 

Taxor 

Älvsbyns kommuner under 2020. 
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Räddningsnämnd 

Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

55 865 51 400 51 394 51 416 

53 005 49 607 49 607 49 607 

2 860 1 793 1 787 1 809 

0 0 0 0 

11 843 11 843 11 843 11 843 

44 022 39 557 39 551 39 573 

1 900 2 600 2 600 2 600 

1 900 2 600 2 600 2 600 

62 144 432 716 

2021 2022 2023 

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår får göras med maximalt 500 tkr under förutsättning att 
Räddningsnämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 

2021 2022 2023 

2 600 2 600 2 600 

2 600 2 600 2 600 

Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för 
maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan 
förväntas. 
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Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift- och investering 

Drift och investeringar 2021-2023, tkr Utfall 2019 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 0 

Verksamhetens kostnader 0 

Kapitalkostnader 0 

Nettokostnad 0 

varav 

Älvsbyns kommun 0 

Piteå kommun 0 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 0 

Nettoinvesteringar 0 

Kapitalkostnader 0 

Specifikation 
Drift, tkr 

Löner helår 2020 

Omfördelning från drift till investering 

Investeringar, tkr 

Investeringsram utrustning/fordon 

Totalt 

Investeringsram maskiner/fordon: 
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Resultatbudget Ekonomiska mått 

61 

Ekonomiska sammanställningar 

      

 
 

 
  

– 
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Ekonomiska mått 

62 

Budget Budget Plan Plan 
2020 2021 2022 2023 

586 471 596 421 590 471 590 421 
-2 860 242 -2 843 584 -2 845 060 -2 843 448 

-2 273 771 -2 247 163 -2 254 589 -2 253 027 
-68 518 -120 018 -195 018 -268 018 
-90 827 -94 410 -98 202 -104 502 
-12 431 -23 766 -20 268 -20 268 

-123 501 -126 876 -132 253 -134 511 
-2 569 048 -2 612 233 -2 700 330 -2 780 326 

2 143 287 2 141 143 2 207 448 2 271 404 
433 309 465 056 468 894 481 008 
21 964 21 964 21 964 21 964 
-5 711 -8 063 -8 489 -8 489 

23 801 7 867 -10 513 -14 439 
2 800 2 800 2 800 2 800 

Budget Budget Plan Plan 
2020 2021 2022 2023 

0,92% 0,30% -0,39% -0,52% 

66 64 64 63 

0 30 000 30 000 30 000 
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Resultatbudget – 

Resultatbudget 
2021-2023 (tkr) 

Inkl ramökningar och engångs-
anslag 

Intäkter 
Kostnader 
Netto verksamhet 
Central pott till KS förfogande 
Pensionsavs - individuell del 
Pensionsskuldförändring 
Avskrivningar 
Nettokostnader 

Skatteintäkter 
Utjämnings-/statsbidrag 
Finansnetto 
Ränta pensionsavsättning 

Årets resultat 
varav reservfond ränteintäkter 

Ekonomiska mått 
2021-2023 (tkr) 

MÅL 

Resultatets andel av skatte-
intäkter och statsbidrag, % 1,5-2 % 

Likviditet: Betalningsberedskap i 
dagar 30 

Låneskuld i mkr * 0 
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Balansbudget 

63 

Budget Plan Plan 
2021 2022 2023 

7 867 -10 513 -14 439 
126 876 132 253 134 511 
126 239 126 959 133 259 

260 982 248 699 253 331 
-90 827 -94 410 -98 202 

170 155 154 289 155 129 

-160 395 -173 021 -168 311 
-13 000 -13 000 -13 000 

-173 395 -186 021 -181 311 

30 000 30 000 30 000 
30 000 30 000 30 000 

26 760 -1 732 3 818 
23 960 -4 532 1 018 

2 800 2 800 2 800 

Budget Plan Plan 
2021 2022 2023 

2 973 363 2 984 131 2 987 931 
552 829 552 829 552 829 
53 105 48 573 49 591 
5 958 8 758 11 558 

3 585 255 3 594 291 3 601 909 

2 524 404 2 470 891 2 413 452 
7 867 -10 513 -14 439 

258 073 286 830 315 587 
78 019 108 019 138 019 

724 759 728 551 734 851 
3 585 255 3 594 291 3 601 909 
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Kassaflödesbudget -

Kassaflödesbudget 
2021-2023 (tkr) 

Investeringar enligt förslag Budget 
2020 

Den löpande verksamheten 
Årets resultat 23 801 
Justering för av-/nedskrivningar 123 501 
Just övriga likviditetspåv poster 108 969 
Medel från verksamheten 256 271 
Ökn/minskn kortfristiga skulder -94 196 
Medel fr löpande verksamheten 162 075 

Investeringsverksamheten 
Förvärv materiella anläggntillgånga -246 408 
Förskjutning investeringar 32 000 
Försäljn materiella anl tillgångar 
Förvärv finansiella anläggntillgångar 
Medel fr investeringsvhten -214 408 

Finansieringsverksamheten 
Ökning långfristiga fordringar 30 000 
Medel fr finansieringsvhten 30 000 

Förändring likvida medel -22 333 
varav kommunen -25 133 
varav reservfond 2 800 

Balansbudget 
2021-2023 (tkr) 

Budget 
2020 

Anläggningstillgångar 2 969 844 
Övriga omsättningstillgångar 552 829 
Likvida medel kommunen 29 145 
Likvida medel reservfond 3 158 
Summa tillgångar 3 554 976 

Eget kapital 2 559 537 
varav årets resultat 23 801 
Avsättning pensioner 226 244 
Långfristiga skulder 48 019 
Kortfristiga skulder 721 176 
Summa skulder, eget kapital 3 554 976 
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Driftbudget 

64 

Budget Plan Plan 
2021 2022 2023 

3 404 317 3 412 842 3 415 369 
1 157 154 1 158 253 1 162 342 

2 247 163 2 254 589 2 253 027 
120 018 195 018 268 018 
94 410 98 202 104 502 
23 766 20 268 20 268 

126 876 132 253 134 511 
2 612 233 2 700 330 2 780 326 

5 154 7 437 5 916 
40 40 40 

5 114 7 397 5 876 

202 333 204 649 208 152 
15 053 15 053 15 053 

187 280 189 596 193 099 
22 548 22 548 22 548 

2 848 2 848 2 848 
3 634 3 629 3 625 

43 191 43 185 43 207 
3 634 3 634 3 634 

39 557 39 551 39 573 

1 073 408 1 074 426 1 074 919 
173 219 173 219 173 219 

900 189 901 207 901 700 

447 113 450 108 451 207 
347 315 347 315 347 315 
99 798 102 793 103 892 
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0 0 0

Driftbudget 
2021-2023 (tkr) 

Inkl ramökning och 
engångsanslag 

Totalt 
Kostnader 
Intäkter 
Netto verksamhet 
Central pott till KS förfogande 
Pensionsavs - individuell del 
Pensionsskuldförändring 
Avskrivningar 
Nettokostnader 

Kommunfullmäktige 
Kostnader 
Intäkter 
Nettokostnad 

Kommunstyrelsen - KLF 
Kostnader 
Intäkter 
Nettokostnad 
varav tillväxtpolitisk reserv 
gemensamma nämnder; 
Kost- och Servicenämnden 
Överförmyndarnämnden 

Gemensam Räddningsnämnd 
Kostnader 
Intäkter 
Nettokostnad 

Barn- och utbildningsnämnden 
Kostnader 
Intäkter 
Nettokostnad 

Fastighets- o servicenämnden 
Kostnader 
Intäkter 
Nettokostnad 

Budget 
2020 

3 420 455 
1 146 684 

2 273 771 
68 518 
90 827 
12 431 

123 501 
2 569 048 

5 143 
40 

5 103 

214 923 
15 053 

199 870 
22 548 

2 286 
3 626 

43 540 
3 634 

39 906 

1 084 963 
173 219 

911 744 

450 526 
347 315 

103 211 
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Driftbudget 

65 

Budget Plan Plan 
2021 2022 2023 

143 367 141 775 141 075 
14 625 14 675 14 625 

128 742 127 100 126 450 

11 636 11 635 11 534 
7 215 7 215 7 215 

4 421 4 420 4 319 

333 656 334 930 334 569 
172 503 166 503 166 503 

161 153 168 427 168 066 

1 175 465 1 175 585 1 175 678 
264 119 264 119 264 119 

911 346 911 466 911 559 

 flyttad till Kommunstyrelsen pga gemensamn nämnd 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

-31 006 -30 888 -30 888 
159 431 166 480 170 619 

-190 437 -197 368 -201 507 
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Inkl ramökning och Budget 
engångsanslag 2020 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kostnader 147 067 
Intäkter 14 675 
Nettokostnad 132 392 

Miljö- och tillsynsnämnden 
Kostnader 11 686 
Intäkter 7 215 
Nettokostnad 4 471 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kostnader 337 122 
Intäkter 162 503 
Nettokostnad 174 619 

Socialnämnden 
Kostnader 1 175 238 
Intäkter 264 119 
Nettokostnad 911 119 

Överförmyndarnämnden -
Kostnader 0 
Intäkter 0 
Nettokostnad 0 

Finansiering, pensioner, kapkostn 
Kostnader -49 753 
Intäkter 158 911 
Nettokostnad -208 664 
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Redovisade behov/Ramökningar 

66 

Redovisade behov/Ramökningar 

Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut 
2021 2021 2022 2022 2023 2023 

27 135 1 500 32 845 5 400 29 325 3 880 
27 135 1 500 32 845 5 400 29 325 3 880 

0 0 2 100 2 100 580 580 
2 100 2 100 580 580 

11 000 0 11 000 0 9 000 0 

11 000 11 000 9 000 

700 0 0 0 0 0 

700 

2 100 0 3 600 0 3 600 0 
2 100 0 3 600 0 3 600 0 
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Driftbudget – 

Driftbudget – 
2021-2023 (tkr) 

Ramökningar/engångsanslag ingår i 
driftbudget och resultatbudget 
Totalt 
Ramökning 
Netto styrelser/nämnder 
Kommunfullmäktige 
Val 2022 plus utbildning av nya ledamöter 2023 

Kommunstyrelsen - KLF 
Vhtutveckling med digitalt stöd klarar inte av att möta 
nämndernas efterfrågan på kompentenser och tjänster. 
Microsoft365, övergång till molntjänst 

Barn- och utbildningsnämnden 

Minskning av antal underställda medarbetare kan innebära 
fler rektorer, kan leda till avveckling av kostsamma 
skolenheter eller höjning av barngruppers storlek 
Ej möjligt att genomföra satsningar för att engagera, 
rekrytera, introducera och utveckla kvalificerad personal 
med befintlig ram. 
Automationssatsning 

Fastighets- och servicenämnden 
"Heltidsresan" - 7,75 heltidstjänster kan behövas skapas 
Många stora projekt samtidigt, saknas projektledare vilket 
kan innebära att projekt får stå tillbaka. 
Tillgänglighet till IT-strateg 
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Redovisade behov/Ramökningar 

67 

Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut 
2021 2021 2022 2022 2023 2023 

700 0 700 0 700 0 
250 250 250 
450 450 450 

3 835 1 500 6 645 3 300 6 645 3 300 
3 835 1 500 6 645 3 300 6 645 3 300 

0 0 0 0 0 0 

8 800 0 8 800 0 8 800 0 
400 400 400 

1 200 1 200 1 200 
1 200 1 200 1 200 
6 000 6 000 6 000 

0 0 0 0 0 0 
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Driftbudget – 

Ramökningar/engångsanslag ingår i 
driftbudget och resultatbudget 

Kultur- och fritidsnämnden 
Utökat uppdrag - drift av Christinasalen och Lilla scen 
Fristadskommun - musiker 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Nytt avtal för kollektivtrafiken from 1/7 -21 
Förändringar av hantering av färdtjänst, ändring av 
reglemente, återkommer med nytt ärende 
Klimatförändringar påverkar vinterväghållningen, vid 
utebliven priskompensation 

Miljö- och tillsynsnämnden 
Behovsutredning visar på resursbehov om 17 årsarbetare, 
idag är tillgängliga resurser 14, fortsatt risk för tillsynsskuld. 

Socialnämnden 
Habiliteringsersättning 
Bemanning daglig verksamhet, 2 årsarbetare 
Bemanning individ- och familjeomsorg, 2 årsarbetare 
Drift av gruppbostad 

Överförmyndarnämnden 
Medel för att använda resurs som avlastning med 
administrativa uppgifter samt enklare granskning av 
årsräkningar under del av år, jan-april. 
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 investeringar 

Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut 
2021 2021 2022 2022 2023 2023 

4 128 0 6 984 0 15 732 0 
-84 -84 -252 -252 -418 -418 

4 044 -84 6 732 -252 15 314 -418 

1 120 0 2 720 0 4 320 0 

0 0 1 600 0 3 200 0 
1 120 0 1 120 1 120 0 

773 0 136 0 186 0 
723 0 36 0 86 0 
50 0 100 0 100 0 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

-19 -84 -228 -252 -362 -418 

-84 -84 -252 -252 -418 -418 
10 0 20 0 8 0 

6 0 0 0 4 0 
27 0 0 0 18 0 

4 0 4 0 4 0 
0 0 0 0 22 0 

18 0 0 0 0 0 

2 170 0 4 104 0 11 170 0 

0 0 0 0 9 000 0 
1 925 0 3 859 0 1 925 0 

245 0 245 0 245 0 
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Driftbudget – 

Driftbudget – Drift pga. 
2021-2023 (tkr) 

Ramökningar/engångsanslag ingår i 
driftbudget och resultatbudget 

Totalt 
Ramökning 
Intäkter ökning 
Netto styrelser/nämnder 

Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen 
Digitaliserad inköpsprocess 
Verksamhets-, elevdatorer och IT-infrastruktur 

Barn- och utbildningsnämnden 
Skolstruktur driftkostnader 
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka 

Fastighets- och servicenämnden: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Transportenheten fordon, intäkter motsvarande 
kapitalkostnader (resultatenhet) 
Gång- och cykelvägar enligt plan 
Universitetsområde Piteå (Acusticum) 
infrastruktur 
Exploatering villaområden 
Åtgärder kopplat till FÖP Öjebyn, Exploatering 
näringsliv, fler industritomter 
Stadsutveckling Öster, centrum äldreboende 
Arena Norrstrand 

Socialnämnden 
Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre 
(personal, hyra, material, mm) 
Nytt verksamhetssystem 
Distansöverbryggande teknik 
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ramökningar drift pga. investeringar 

Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut 
2021 2021 2022 2022 2023 2023 

13 263 0 14 723 0 8 846 0 

13 263 0 14 723 0 8 846 0 

3 257 0 2 477 0 0 0 
3 257 0 2 477 0 0 0 

4 215 0 6 455 0 3 055 0 

680 0 680 0 680 0 
2 750 0 3 750 0 800 0 

0 0 250 0 0 0 
200 0 200 0 0 0 

585 1 575 1 575 

5 791 0 5 791 0 5 791 0 
5 791 0 5 791 0 5 791 0 
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Driftbudget – 

Driftbudget – Tillfälliga 
2021-2023 (tkr) 

Tillfälliga ramökningar ingår i 
driftbudget och resultatbudget 

Totalt 
Tillfällig Ramökning 

Netto styrelser/nämnder 

Barn- och utbildningsnämnden 
Skolstruktur driftkostnader 

Fastighets- och servicenämnden: 
Reinvesteringar 1, utbyte byggnadsdelar, teknik o 
utrustning, löpande anslag 
Renovering Stadshuset 
Ny lokal fastighetsskötare 
Konvertering av köldmedium i två prod.kök 
Reinvesteringar 2 (återtagande eftersatta 
reinvesteringar) 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Christinaprojektet 
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Grunden för bedömning av tillskott i driftsbudget är Riktlinjer för verksamhetsplan 2021-2023, som slår fast att 
nämnderna ska klara verksamheten inom givna driftsramar utan tillkommande äskanden. Styrelse 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. 

Nedan redovisas avsteg från Riktlinjerna, där politiska prioriteringar gjorts utifrån omvärldsanalys, resultat och 

gäller för 2021 på samtliga nämnder förutom socialnämnden och de 

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet. 

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag 
till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 
250 tkr under förutsättning att fullmäktige efter omfördelning klarar en 
budget i balans. 

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag 
till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 
000 tkr under förutsättning att KS efter omfördelning klarar en budget i 

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder: Kommunstyrelsen och 
och serviceförvaltningen får under året omfördela budget 

sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kyld mat till 
äldreomsorgen. 

Ökade licenskostnader IT (utökade molntjänster): Konsekvenserna 
utreds ytterligare. 

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag 
till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 
000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en 
budget i balans. 

Automationssatsning gymnasiet: Ska genomföras inom befintlig ram. 

Leasing kommer från 2021 användas för samtliga nya 
Nämnden har sedan tidigare erhållit ramtillskott för att 

täcka del av kostnaden för elevdatorer. Överskjutande del finansieras 
inom nämndens befintliga ram. 

Omfördelning från drift till investering: Effekt av 
komponentredovisning medför att ytterligare 2 mkr, totalt 5 mkr, flyttas 
från drift till investering. Därutöver får omfördelning av driftsanslag till 
investeringsanslag under löpande budgetår göras med maximalt 750 tkr 
under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i 

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder: Kommunstyrelsen och 
och serviceförvaltningen får under året omfördela budget 

sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kyld mat till 
äldreomsorgen. 

: Genomförs inom befintlig ram. 
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Allmänt 

framtida utmaningar. 

Riktade effektiviseringskrav/ramneddragningar 
gemensamma samarbetsnämnderna med mellan 0,67-2 %. 

Kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen: 

balans. 

Fastighets-

Barn- och utbildningsnämnden: 

Elevdatorer: 
elevdatorer. 

Fastighets- och servicenämnden: 

balans. 

Fastighets-

Heltidsresan 
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Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag 
till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 
750 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en 
budget i balans. 

Drift Christinasalen och Lilla scen: Finansieras inom befintlig ram. 

Fristadskommun: Satsningen ska fortsätta. Finansieras genom 
omfördelning inom nämndens befintlig ram samt arbete för alternativ 

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag 
till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 
000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en 
budget i balans. 

Utökad ram för att finansiera del av kostnadsökning i 
med nytt trafikavtal. Resterande del finansieras inom befintlig 

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag 
till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 
000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en 
budget i balans. 

Habiliteringsersättning, bemanning IFO och daglig verksamhet: Klaras 
inom befintlig ram. 

Gruppbostäder: Återkomma med konkret förslag på hur bostad kan 

Nytt verksamhetssystem samt distansöverbryggande teknik: Finansiera 
inom egen ram genom effektivisering av verksamheten med hjälp av 
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Kultur- och fritidsnämnden: 

finansiering. 

Samhällsbyggnadsnämnden: 

Kollektivtrafik: 
samband 
ram. 

Socialnämnden: 

upprättas. 

nya arbetssätt 
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Budget Plan Plan 
2021 2022 2023 

160 395 173 021 168 311 
0 0 0 

160 395 173 021 168 311 
0 0 0 
0 0 0 

160 395 173 021 168 311 

1 500 0 0 
1 500,0 0,0 0,0 

26 700 45 000 45 000 
14 200 13 600 10 000 

40 900 58 600 55 000 

2 600 2 600 2 600 
2 600 2 600 2 600 

47 001 46 600 46 600 
47 001 46 600 46 600 

36 300 41 300 41 300 
36 300 41 300 41 300 

8 000 2 731 2 731 
8 000 2 731 2 731 

0 0 0 
0 0 0 
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Investeringsbudget 
2021-2023 (tkr) 

Ingår i kassaflödesbudget Budget 
2020 

Totalt 
Utgifter 259 882 
Inkomster 13 475 
Nettoinvestering 246 407 
Varav lånefinansierat 
Investeringsreserv 
Nettoinvestering löpande pris 246 407 
Förskjutning investeringar 0 

Kommunfullmäktige 
Utgifter 0 
Nettoinvestering 0 

Kommunstyrelsen 
Central pott till KS förfogande 62 239 
Utgifter KLF 14 000 
Nettoinvestering 76 239 

Gemensam räddningsnämnd 
Utgifter 6 663 
Nettoinvestering 6 663 

Barn- och utbildningsnämnden 
Utgifter 45 102 
Nettoinvestering 45 102 

Fastighets- och servicenämnd 
Utgifter 78 253 
Nettoinvestering 78 253 

Kultur- och fritidsnämnden 
Utgifter 8 700 
Nettoinvestering 8 700 

Miljö- och tillsynsnämnden 
Utgifter 0 
Nettoinvestering 0 
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Budget Plan Plan 
2021 2022 2023 

22 120 18 850 18 510 
0 0 0 

22 120 18 850 18 510 

1 974 2 340 1 570 
1 974 2 340 1 570 

0 0 0 
0 0 0 
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Ingår i kassaflödesbudget Budget 
0 2020 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Utgifter 18 096 
Inkomster 13 475 
Nettoinvestering 4 621 

Socialnämnden 
Utgifter 26 829 
Nettoinvestering 26 829 

Gemensam överförmyndarnämnd 
Utgifter 0 
Nettoinvestering 0 
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Budget Budget Plan Plan 
2020 2021 2022 2023

0 1 500 0 0 
1 500

40 739 26 700 45 000 45 000 
17 500 15 900 45 000 45 000 
1 200 800 
7 850 

10 000 

14 106 
83

14 000 14 200 13 600 10 000 
350 4 200 3 600 

10 000 10 000 10 000 
0 0 0 

1 822 
7 121 

600 
3 500 

500 
335 

-178 

-199 

149

6 663 2 600 2 600 2 600 
6 663 2 600 2 600 2 600

45 102 47 001 46 600 46 600 
1 400 401 0 0 

36 921 45 000 45 000 45 000 
1 528 0 0 0 

0 
77 0 0 0 

1 620 1 600 1 600 1 600 
3 556 
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Sammandrag per objekt Prio

 Kommunfullmäktige 
Utrustning och teknik - Sessionsalen
 Kommunstyrelsen, central pott varav 
Utveckling Christinaområdet 
Exploatering näringsliv, fler industritomter 
Exploatering för ökad befolkning 
Nytt särskilt boende för äldre 
Allmän investeringsfond till KS förfog. 
(Norrbotniabanan samt åtgärder för säkra 
trafiklösningar kring kommunens anl. och 
anslutningar till trafikverkets projekt) 
Byacentrum

 Kommunstyrelsen, KLF: 
Digitaliserad inköpsprocess 1 
Verksamhetsdatorer, elevdatorer och IT-
infrastruktur 2 
Digitalt historiskt bildarkiv 3 
E-arkiv kommunövergripande 
Reinvestering datorer 
Reinvestering för teknisk infrastruktur 
(servrar, nätverksutrustning) 
Investering elevdatorer 1:1 gymnasiet 
Datortillbehör 
Automation personalprocesser 
E-tjänsteplattform 
Mötesportal – ersättningsportal för 
politiker 
Byte av IT-stöd för styr- och 
ledningssystem

 Gemensam räddningsnämnd: 
Investeringsram utrustn/fordon

 Barn- och utbildningsnämnden totalt: 
Från driftansl- ospec inventarier 
Renoveringar/ombyggnationer, förskolor 
och skolor 1 
Reinvestering inventarier 2 
Utveckling automationsutbildning, 
Strömbacka 3 
Musikskola reinvest. musikinstrument 4 
Reinvestering inventarier, Grans nbg 5 
Fordon och maskiner 
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Budget Budget Plan Plan 
2020 2021 2022 2023

78 253 36 300 41 300 41 300 
607 300 300 300 

5 000 5 000 5 000 

30 230 11 000 16 000 16 000 
29 688 20 000 20 000 20 000 

0 

0 0 

0 0 0 0 
15 576 

-75 
1 458 

770

8 700 8 000 2 731 2 731 
550 550 550 550 
200 100 100 100 
81 81 81 81 

1 869 2 000 2 000 2 000 
700 0 0 0 

1 400 0 
0 
0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 000 0 
0 

5 269 
0 0 
0 0 

0 
2 470 

430 
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 Sammandrag per objekt Prio

 Fastighets- och servicenämnden: 
Från driftansl - Ospec invest 
Överföring från driftbudget till 
investeringsbudget pga. införande av 
komponentredovisning 
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, 
teknik o utrustning, löpande anslag 1 
Renovering Stadshuset 2 
Ny lokal - fastighetsskötare 3 
Konvertering av köldmedium i två 
produktionskök 4 
Reinvestering 2 (återtagande eftersatta 
reinvesteringar) 5 
Ombyggnad Yttertak, Oden S-backa 
Christinaprojektet 
Utökning av Strömbacka prod.kök 
Måltidsservice inventarier

 Kultur- och fritidsnämnden: 
Från driftansl- moderniseringar anlägg 
Från driftansl- moderniseringar park 
Från driftanslag -konstparken 
Investeringsram ospecificerad 
(utbytesplan maskiner, fordon (inkl. 
pistmaskin), investeringar) 1 
Lekparksplan 2 
Bokhyllor Stadsbiblioteket 3 
Barnpool Öjebyn 4 
Belysning park 5 
Omklädning Norrstrandspoolen 6 
Utveckling lekpark, Badhusparken 7 
SM-veckan - anläggningar 8 
Konstgräsmatta LF 9 
Friidrott LF 10 
Servicebyggnad Norrstrand utebad 11 
Pistmaskin Lindbäcksstadion 12 
Strömsundskanalen 13 
Julbelysning gågatan 14 
Nämndens egen prio 
Hortlax sport- och simhall 
Trädplan 15 
Ny ungdomsishall 16 
Badhusparken 
Lindbäcksstadion Etapp 2 
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Budget Budget Plan Plan 
2020 2021 2022 2023

0 0 0 0
26 121 22 120 18 850 18 510 

1 500 1 500 1 500 
97 50 50 50 

3 300 3 800 2 800 800 
-8 175 

-300 
-1 700 
-3 300 

1 000 0 0 
-484 13 000 13 000 14 000 

2 775 1 500 1 500 1 500 

679 0 0 0 
770 0 660 

0 0 0 

17 500 0 0 0 

0 0 
0 0 0 

0 0 

0 0 0 

500 0 

0 0 0 
1 992 0 0 0 

131 
1 400 
2 422 
1 502 
2 400 

-3 405 
-75 
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 Sammandrag per objekt Prio

 Miljö- och tillsynsnämnden:
 Samhällsbyggnadsnämnden: 
Överföring från driftbudget till 
investeringsbudget pga. införande av 
komponentredovisning 
Från driftansl - Ospec invest 
Mark-/fastighetsförvärv 
Försäljning egnahemstomter 
Försäljning övrig mark 
Försäljning fritidstomter 
Försäljning industritomter 
Högspänningstransformator (elbussar) 1 
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering) 2 
Transportenheten invest. fordon 3 
Exploatering villaområden 
Strömnäsbacken och Ljungheden, 
Medel finns i KS centrala pott 4 
Universitetsområdet (Berget) 5 
Arena Norrstrand, slitlager infartsväg 6 
Christinaprojektet, I KS centrala pott 
17,5 mkr 2021 7 
Stadsutv. Öster, rondell Svartuddsvägen 
Sundsgatan 8 
Stadsutv. Öster, centrum äldreboende 9 
Stadsutveckling Öster, exploatering 
villaområde Pitholmshöjden 10 
Åtgärder kopplat till FÖP-stadsdel 
Öjebyn - Exploatering näringsliv, I KS 
centrala pott 0,8 mkr 2021 11 
Åtgärder kopplat till FÖP-stadsdel 
Öjebyn - Öjagatan, sträckningen förbi 
solanderområdet och Öjebyn centrum 12 
Åtgärder kopplat till FÖP-landsbygd -
Inventering av busshållplatser i 
landsbygdscentra 13 
Gång-/cykelvägar enligt plan 14 
Mät- och karttjänster i egen regi 
Inventarier Siken 
Universitetsområdet infrastruktur 
Reinvest Teknik o gator 
Rådhustorget 
Haraholmens industriområde 
Strömnäsg.Lasarettv-Gcbro 
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Budget Budget Plan Plan 
2020 2021 2022 2023 

2 200 
-683 
400 

3 500 
799 

2 900 
246

26 829 1 974 2 340 1 570 
5 996 

7 700 0 0 0 
0 0 0 

1 000 800 800 
770 1 540 770 
204 0 0 

1 933 
700 

2 500 
8 000 

0 0 0 0

246 407 160 395 173 021 168 311
0 0 0

0 0 0 0

246 407 160 395 173 021 168 311
-32 000 
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 Sammandrag per objekt Prio 

Uddvägen, Lyckovägen 
Strömnäsg DurrnäsvSlingan 
Hastigh.förändr.skyltar 
Industrig.del  Källbo-Nyg 
Korsning Nygatan/OPalmesg 
Djupviksg/OPalmes-Hembygd 
Nötöv. del Lidg-Strömnäsg 
 Socialnämnden: 
Från driftansl- ospec inventarier 
Nytt särskilt boende för äldre, I KS 
centrala pott 10 mkr 2021 1 
Kyld tilluft särskilt boende 2 
Reinvestering möbler boenden 3 
Nytt verksamhetssystem 4 
Distansöverbryggande teknik 5 
Anpassn.badrum Norrgården 
Larm vård- omsorgsboende 
Ospec inventarier ÄO 
Ospec inventarier SO 

Gemensam överförmyndarnämnd: 

 Nettoinvesteringar löpande pris
 Varav lånefinansierat
 Investeringsreserv

 Totalt egenfinansierade investeringar
 Förskjutna investeringar 
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 beviljats anslag har om inget annat anges strukits pga begränsat investeringsutrymme. 

Investeringar som beviljas ska hanteras i det investeringsråd som leds av kommunchef. Investeringsrådet ska 

Kommunfullmäktige har valt att hantera investeringsäskandena som en helhet i större utsträckning. I kommentarerna 
nedan nämns de investeringsprojekt som fullmäktige anser ska prioriteras, övriga investeringsmedel får nämnden 

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet. 

Samtliga elevdatorer leasas med start för nya datorer från 2021. 
Investeringsmedel ska användas till persondatorer och övrig IT-

Digitalt historiskt bildarkiv: Får lösas på andra sätt. 

Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor: Nämnden 
förväntas anpassa ambition och vision efter tilldelade medel. 

Utveckling automationsutbildning: Ska genomföras och ingår med 0,7 
mkr i de 45 mkr. 

Prioritera kontorsdelar, förskjut parkeringsyta. 

Ny vaktmästarlokal: Nybyggnation är ej aktuell 

Nämnden får återkomma i kommande års vep-process. 

Investeringsram maskiner/fordon: Långsiktig ram för att möjliggöra 
kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. 
Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas. 

och fastighetsförvärv: Exklusive förvärv av naturmark 

Christinaprojektet, Exploatering näringsliv och Exploatering 
ökad befolkning finansieras av KS centrala pott. 

Arena Norrstrand: Nämnden får återkomma i kommande års vep-

Investeringsram maskiner/fordon: Långsiktig ram för att möjliggöra 
kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. 
Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas. 

Åtgärder kopplat till FÖP-landsbygd Inventering av busshållplatser i 
landsbygdscentra: Genomför inventering först, sen återkom med 

 åtgärder. 

Nytt särskilt boende: Medel för projektering finns i KS centrala pott för
2021. Återkom med äskande kommande år för byggnation. 

Kyld tilluft särskilt boende: Nämnden får återkomma i kommande års 

Investeringsram maskiner/fordon: Långsiktig ram för att möjliggöra 
kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. 
Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas. 
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Allmänt 
Äskade investeringar som inte 
Nämnden får återkomma med äskanden kommande år. 

samordna planering och styrning av investeringsprojekten. 

själv prioritera. 

Kommunstyrelsen, KLF IT: 

utrustning. 

Barn- och utbildningsnämnden: 

Fastighets- och servicenämnden: Stadshuset: 

Köldmedium: 

Kultur- och fritidsnämnden: 

Samhällsbyggnadsnämnden: Mark-

Övrigt: 

process 

– 

äskande för ev. 

Socialnämnden 

vep-process 

Gemensam räddningsnämnd: 

. 



Nyckeltal 

79 

Nyckeltal 
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Nyckeltal 

 kommun 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

86 % 85 % 

 och utvecklande uppväxt 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

4,6 % 

89 % 90 % 95 % 

86 % 85 % 95 % 

82 % 79 % 95 % 

97 % 94 % 100 % 

 eller andra droger 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

55 % 54 % 

29 % 29 % 

92 % 95 % 

 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

42 116 42 281 43 300 

27 331 27 427 

14 760 14 821 

om 
 år 

24 983 25 010 25 311 

 ungdomsarbetslöshet 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

 2015 års nivå 11,3 % 9,3 % 7,7 % 

 nivå 4,2 % 4,1 % 2,1 % 

 nivå 7,1 % 5,2 % 5,7 % 

 för ett livslångt lärande 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

90 % 90 % 90 % 

84 % 86 % 100 % 
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Barn och unga - vår framtid 

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 
Nyckeltal Målsättning 

Andel elever som vanligtvis äter lunch i 
skolmatsalen, % 

Öka 

Barn och unga har en trygg
Nyckeltal Målsättning 

Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, % Lägre än länet och 
riket 

Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller 95 % 
mycket bra, (andel) % 

Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller 95 % 
mycket bra, (andel) % 

Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller 95 % 
mycket bra, (andel) % 

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

Andel simkunniga i åk 5, % 100 % 

Barn och unga använder inte alkohol 
Nyckeltal Målsättning 

Andel elever som aldrig rökt, gy 2, % Årlig förbättring 

Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, % Årlig förbättring 

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

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2030 ha 
Nyckeltal Målsättning 

Antal invånare 46 000 till år 2030 

Antal invånare, stadsbygd 

Antal invånare, landsbygd/glesbygd 

Arbetskraftens storlek 16-64 år Enligt målprognos 
46 000 invånare 
2030 

Piteå har nolltolerans mot 
Nyckeltal Målsättning 

Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad Halvera arbetskraft 

- Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av Halvera 2015 års registerbaserad arbetskraft 

- Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av Halvera 2015 års registerbaserad arbetskraft 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar 
Nyckeltal Målsättning 

Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % 90 % 

Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i 100 % 
alla ämnen, hemkommun, % 

80 



Nyckeltal 

Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

36 % 36 % 

82,8 % 82,7 % 

 näringsliv och företagande 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

140 217 

4,9 4,4 

att det är meningsfullt att engagera sig och 
utveckling 

Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

39 

57 

 med mångfald som grund 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

6,5 % 6,7 % 

27,2 % 21,2 % 

10,8 % 6,2 % 

16,4 % 15 % 

137 208 

88 % 77 % 

 jämställt i kommunens alla verksamheter 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

58 
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Nyckeltal Målsättning 

Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 
år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, högskoleförberedande program 
hemkommun, andel (%) 

Ungdomar som studerar på annan 
studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år 
efter fullföljd gymnasieutbildning, 
högskoleförberedande program hemkommun, andel 
(%) 

Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande 
behörighet till universitet och högskola inom 3 år, 
högskoleförberedande program kommunala skolor, 
andel (%) 

Piteå ska vara en attraktiv ort för 
Nyckeltal Målsättning 

Företagsklimatet i kommun, kommunens service till Årlig förbättring 
företagen, NKI Insikt 

Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv Årlig förbättring 
(ranking) 

Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 
invånare 

Demokrati och öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna 
att de kan påverka kommunens 

Nyckeltal Målsättning 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten 

Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I 
kontakt med tjänstemän och annan personal, index 
1-100 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap 
Nyckeltal Målsättning 

Andel utrikesfödda av befolkningen, (%) Öka årligen 

Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av 
registerbaserad arbetskraft Lägre än riket 

- Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av 
registerbaserad arbetskraft Lägre än riket 

- Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av 
registerbaserad arbetskraft Lägre än riket 

Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst 
till Piteå 

- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst 50 % till Piteå, % 

Service och bemötande utformas 
Nyckeltal Målsättning 

Nöjd Medborgar-Index, index 1-100 
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Nyckeltal 

 ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

56 

rikssnittet 9 8,5 

 och 
och 

68 % 

(miljökvalitetsnorm) 
23,9 µg/m3 24,2 µg/m3 40 µg/m3 

15 µg/m3 14,1 µg/m3 40 µg/m3 

 med 50 % till 

 2030 

0,5 % 

alla 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

0,835 0,835 0,835 

67 

3,7 3,8 

92 % 

84 % 

89 % 

attraktiva och varierande boendemiljöer 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

57 

63 

130 147 

124 147 

6 0 

55 45 

12 9 

43 36 

 och goda kommunikationer 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

53 

53 

57 
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Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 
Nyckeltal Målsättning 

Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete 
(förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100 

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare I nivå med 

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat Högre än länet 
hälsotillstånd kommun, % riket för kvinnor 

män 

Andel partiklar i luften i förhållande till <40 µg/m3 
miljökvalitetsnorm 

Andel kvävedioxid i luften i förhållande till <40 µg/m3 
miljökvalitetsnorm 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, Minska 
ton CO2-ekv/inv 2020 och 

fossiloberoende 

Forskning och utveckling i % av omsättningen 0,5 % 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för 
Nyckeltal Målsättning 

Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, 0,835 
årsarbetare per plats 

Nöjdhet med trygghet, index 1-100 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla 
hushåll, månader 

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 (%). 

Piteå ska erbjuda 
Nyckeltal Målsättning 

Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, 
trivsamhet), index 1-100 

Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-
Region-Index), index 1-100 

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 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 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur 
Nyckeltal Målsättning 

Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100 

- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100 

- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100 
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Nyckeltal 

Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

97,7 115 

1 1,4 

 demokrati, tillväxt och 

Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

66 70 

6,4 

 bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
 samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

81 

5,5 % 5,3 % 4,5 % 

94,5 % 94 % 100 % 

548 465 521 262 550 658 

93,2 % 93,1 % 100 % 

1,3 1,9 

 för 
pensionsavgång inom 

 från 

64,8 65,5 

 hushållning av disponibla resurser 
Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

28,6 mkr 10,5 mkr 0 mkr 

 bolagens finansiella ställning ska vara 

Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2021 

2,7 % 3,5 % 

88 75 

undantag kan 

 och 
strategiskt långsiktiga 

45 % 47 % 
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Nyckeltal Målsättning 

Antal km gång- och cykelväg 

- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km Ökning 1 km per år 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för 
samhällsutveckling 

Nyckeltal Målsättning 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 70 

Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala Högre än -
1-10 kommunsnitt 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala 
attraktiv och jämställd arbetsgivare 

Nyckeltal Målsättning 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 90 
- Totalindex, skala 1-100 

Sjukfrånvaro, % Max 4,5 % 

Andel heltidstjänster, % 100 % 

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 

Antal subventionerade anställningar/100 Öka årligen 
medarbetare 

Pensionsålder, medelvärde Öka faktisk ålder 

Piteå kommun 
64,4 till 65,5 år 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 
Nyckeltal Målsättning 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr - -

Piteå kommuns och de kommunala 
långsiktigt hållbar 

Nyckeltal Målsättning 

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och 1,5% - 2,0% 
generella statsbidrag, % 

Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar Minst 30 dagar 

Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) Inga lån, 
ske för 
bostadsbyggande 

investeringar. 

Soliditet bolag, % Enligt ägardirektiv 

Andel av de kommunala bolagens ekonomiska 100 % 
åtaganden som sker inom ramen för koncernen 
Piteå kommunföretag AB (%) 

83 



Budgetantaganden 

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan 2021-2023 och budget 2021 kommer bland annat följande 

Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2021-2023 
Regeringens vårproposition och vårändringsbudget för år 2020 samt 2020 års budgetproposition 

3,0 % per år för åren 2021-2023 ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande. 
I central pott till KS förfogande finns också ett utrymme om 7,5 mkr per år för åren 2021-2023. 
Utrymmet har tidigare år använts till kompensation för prisökningar inom upphandlade ramavtal. 

skatteunderlaget beräknas med väldigt låga 0,9 % för år 2020 och en 
positiv syn avseende 2021 ger ökning av 3,5 % enligt prognos från Sveriges kommuner och regioner i 
maj 2020 (2020-års skatteunderlag är betydligt lägre än jmf med prognosen från december med tanke 

beräkningen baseras på en befolkning med 42 296 invånare, det vill säga ingen 
befolkningsökning avseende 2020 och med en ökning med 0,4 % per år för resterande två år under 

preliminär kostnadsutjämning för år 2021 presenterades av SCB i april 2020. 
preliminär beräkning för år 2021 presenterades av SCB i april 2020. 

prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting i 

de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga 
avgifterna 1,88 % för år 2020 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2020 (KP-pension ingår 

 För år 2021 är de preliminära avgifterna enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
 Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen 

KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2019. 
Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld. 
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Budgetantaganden 

förutsättningar beaktas: 
• 
• 
• Kommunens omvärldsanalys 
• Fördjupad månadsrapport mars 2020 

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts: 
• Löneökning – 
• 

Avseende 2021 är denna pott innehållen. 
• Utveckling av skatteunderlaget – 

på den pågående coronapandemin). 
• Befolkningsutveckling – 

planperioden. 
• Kostnadsutjämning – 
• Kostnadsutjämningen för LSS – 
• Kommunala fastighetsavgiften 2021 – 

april 2020. 
• Sociala avgifter – 

med 6,83 %). 
samma som för år 2020(39,17 %). 
sänkning är budgeterad för år 2021. 

• Pensionsskulden – 

84 



Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-06-22 

Utdragsbestyrkande 

Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD) och Ulf Lindeberg (SD) reserverar sig mot 

Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att revidera befintligt Tillväxtprogram med 
fokus på näringslivsklimatet och på så sätt koncentrera sig mer på hur Piteå kan växa genom 
att stötta befintliga företag, främja nyföretagande samt jobba proaktivt med etableringar. 

Skillnaden mellan ett näringslivsprogram och ett tillväxtprogram är att näringslivsprogrammet 
koncentrerar sig på frågor som rör näringslivets utveckling. Ett tillväxtprogram berör hela 
kommunens samhällsplanering och anger de politiska prioriteringar som ligger till grund för 
kommunal planering och investeringar samt en hållbar ekonomi för att finansiera både 

Näringslivsprogrammet för Piteå kommun har tagits fram tillsammans med näringslivets olika 
branschföreträdare, föreningen Företagarna, näringslivsavdelningen samt den politiska 
ledningen. När man politiskt beslutat om näringslivsprogrammet kommer man under våren 
2020, ta fram en aktivitetsplan som anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar. I detta 
arbete ingår samma näringslivgruppering och näringslivsavdelningen. 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har diskuterat framtaget förslag till 

Charlotte Elworth (M), Helena Stenberg (S) och Majvor Sjölund (C): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag med ändring i inledningens första mening till, Detta dokument 
beskriver en överenskommelse mellan näringslivets olika branschföreträdare, föreningen 
Företagarna, näringslivsavdelningen samt den politiska ledningen... Samt under rubriken 
Nyckeltal, första meningen ändras till, För att kunna bedöma måluppfyllelsen följer vi årligen 

Anders Nordin (SLP) och Petra Fojtikova (SLP): bifall till eget näringslivsprogram, enligt 

Lage Hortlund (SD): bifall till Kommunstyrelsens förslag med tillägg, s 3 under rubriken 
Företagsklimat, Piteå kommun kommer därför att införa Lagen om valfrihet (LOV) för att inte 
minst kunna öka det kvinnliga företagandet. Sid 9, stryk stycket Integration och jämställdhet. 
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Kommunfullmäktige 

§ 125 
Näringslivsprogram 
Diarienr 19KS590 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Näringslivsprogram. 

Reservation 

beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 

kommunal välfärd och nödvändig infrastruktur. 

Näringslivsprogram. 

Yrkanden 

utvecklingen genom följande nyckeltal. 

bilaga. 

Signatur justerare 
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Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-06-22 

Helena Stenberg (S): avslag till Lage Hortlunds (SD) yrkande. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunfullmäktiges 
beslutar enligt Charlotte Elworths (M) förslag. 

Beslutsunderlag 
 Näringslivsprogram 
 §166 KS Näringslivsprogram 
 Näringslivsprogram - för en hållbar och cirkulär ekonomi för Piteå 2020 och framåt 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Näringslivsprogram 

En överenskommelse mellan Piteå kommun och Näringslivet i Piteå 
för ett gott näringslivsklimat 

Dokumentnamn Dokumenttyp Beslutad Beslutsinstans 

Näringslivsprogram Program 2020-06-22 § 125 Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Kommunledningsförvaltningen 1 19KS590 2024-12-31 
Dokumentinformation Kommunens näringsprogram ska ge vägledning för alla förvaltningar 

och bolag rörande kommunens arbete med ett gott näringslivsklimat 
Dokumentet gäller för Alla politiker och tjänstemän inom Piteå kommun. 



 
   
 

 
         

          
              

            
             

  

 
                
               

            
          

               
 
               

            
             

              
       

 
              

             
                

              
               

               
              

 
               

           
       

               
               

   

              
          

               
              

            

 
 

Sid 2 
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Inledning 
Detta dokument beskriver en överenskommelse mellan näringslivets olika branschföreträdare, 
föreningen Företagarna, näringslivsavdelningen samt den politiska ledningen, där parterna visar 
sin gemensamma vilja att stärka Piteås näringsliv, på dess viktiga roll i samhällsbygge och 
välfärdsutveckling samt som en av flera tillväxtmotorer för regionen. Innehållet blir styrande 
för kommunen i dess planering av framtida utvecklingsinsatser och en vägledning för Piteås 
näringsliv. 

Bakgrund
Piteå har en lång tradition av att vara en plats för industrin. Skogen och skogsindustrin har 
länge varit en stabil bas för Piteås näringsliv och här finns idag ledande sågverk, industriella 
husbyggare och två stora pappersmassabruk. Här finns även Piteå hamn, Bottenvikens ledande 
skogsprodukthamn med ett idealiskt läge och närhet till skogsindustriområden runt 
Bottenvikens kust. Hamnen har en viktig roll i arbetet för ett starkt och livskraftigt näringsliv. 

I Piteå finns också en bred kompetens inom verkstadsindustrin. Där frodas den största delen av 
det lokala näringslivet och flertalet företag har blivit viktiga exportörer på världsmarknaden. 
I Piteå finns såväl forskning som framgångsrika företag inom förnybar energi. I Markbygden 
byggs Europas största landbaserade vindkraftspark. När alla verken är på plats så genererar det 
många årsarbeten för service och underhåll. 

Piteås näringsliv är i ständig förvandling och utveckling. I Piteå finns många företag med 
framåtanda och med mod att satsa, som skapar arbetstillfällen, skatteintäkter, tillväxt och bidrar 
till stor del till den gemensamma välfärd vi har i vår kommun. Tillsammans utgör företagen ett 
starkt och variationsrikt näringsliv i många olika branscher. De privata företagen i Piteå har 
drygt 11 000 anställda och genererar årligen nästan 3 miljarder i skatteintäkter. Med ett bra 
företagsklimat i vår kommun ska det vara lätt att starta och utveckla framgångsrika företag. Då 
kommer fler invånare i arbete och det skapar en grund för en kvalitativ välfärd. 

Syfte
Programmets ambition är att bidra till en positiv utveckling för alla företag i Piteå kommun 
oavsett storlek, geografi, bransch eller företagsform. Arbetet fokuserar på både befintliga 
företag, nya företag och nya etableringar. 
Befintliga företag: Det är viktigt att Piteås näringsliv fortsätter att utvecklas. Dels för att stärka 
den lokala arbetsmarknaden men också för att bidra med produkter och kunskap för export och 
därigenom importera kapital. 

Nya företag: För att bredda företagandet och hela tiden utveckla affärsområden är det viktigt 
att Piteå har ett nytillskott av affärsidéer och företag. 

Nya etableringar: För att skapa en bredare arbetsmarknad och ett större underlag för det lokala 
näringslivet är det också viktigt att jobba proaktivt med nya etableringar. Nya etableringar kan 
vara företag eller organisationer som flyttar från ett annat land/region/kommun till Piteå. 
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Mål 
Vårt gemensamma mål är att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande och 
vara den ledande kommunen i länet för företag och företagare. 

Nyckeltal 
För att kunna bedöma måluppfyllelsen följer vi årligen utvecklingen genom följande nyckeltal: 

 Företagsklimat 

Det gemensamma målet är att Piteå ska vara bästa kommun i Norrbotten i Svenskt 
näringslivs ranking med det långsiktiga målet att vara i absoluta Sverigetoppen. 

 Bästa Tillväxt 

Företaget Syna utser varje år den kommun som haft bästa tillväxt i varje län. 2018 och 
2019 har Piteå varit bäst i Norrbotten. Det gemensamma målet är att behålla den 
platsen. 

 Entreprenörskap 

I Piteå ska trösklarna till företagande vara så låga som möjligt. Möjligheterna till att 
testa på och odla sitt ”entreprenörskap” ska vara god. Vi ska ha en hög andel UF-
utbildade lärare och entreprenörskapsinriktade insatser samt följa utvecklingen av 
nystartade företag. 

 Bemötande och service 

SKRs undersökning Insikt ger kunskap om vilka processer och tillståndsärenden som 
företagen upplever som mest betungande och hur servicegraden upplevs. Vi ska ständigt 
utveckla och förbättra vårt bemötande så vi är i linje med de som är ”sverigebäst”. 

 Mångfacetterat näringsliv 

I Piteå eftersträvas en bra bredd och spets inom Näringslivet, vi följer utvecklingen 
genom att göra analyser av exempelvis branschsammansättning, 
sysselsättningsförändringar och framväxten av nya typer av företag och näringar. 

 Nyföretagande 

Nyregistrerade företag i kommunen antal/1000 invånare 
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Prioriterade spjutspetsområden 
Piteå har en styrka i ett diversifierat näringsliv. Den tillverkande industrin ska fortsätta att 
utvecklas positivt och stärkas. Genom att identifiera och prioritera andra viktiga näringar som 
diversifierar näringslivet, stärks industrin genom exempelvis ökad efterfrågan eller 
möjligheteter till ökad kompetens. Fem prioriterade spjutspetsområden identifieras: 

De skogliga näringarna 
De branscher som lever av det som skogen ger är prioriterade i Piteå kommuns tillväxtarbete. 
Dessa bygger på dels en geografisk tillgång i form av skog och dels kompetens i form av lång 
erfarenhet samt världsunik forskning på området. Områden som räknas in i denna prioritering 
är vindkraft i skoglig terräng, energiutvinning av biprodukter från skogen samt utvinning och 
förädling av skogens råvaror i form av exempelvis massa och virke. Arbetet med att stärka och 
utveckla Piteå som ett centrum för forskning, utveckling och kommersialisering av förnyelsebar 
energi fortsätter. 

Kulturella och kreativa näringar 
Tillgång till ett högt kunnande är de kulturella och kreativa näringarna största tillgång. Till 
näringen räknas bland annat musik, dans, media och spelutveckling. Arbetet med att stärka och 
utveckla Piteås profil som kreativ mötesplats inom dessa områden fortsätter. 

Besöksnäring 
Branscher som bygger på en geografisk tillgång i form av anläggningar för upplevelser och 
evenemang med tillgång till orörd och vacker natur. Branschen är globalt mycket 
snabbväxande. Piteå ska som kommun utvecklas från en sommarturiststad till en ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbar året-runt destination. 

Miljöteknik och kompositer 
Tillgången till grön energi har vuxit fram som en mycket viktig konkurrensfördel i dagens och 
morgondagens samhälle och Piteå har unika möjligheter att bidra till den globala utmaning som 
klimatförändringarna utgör. Här utvecklas morgondagens förnybara energislag som vindkraft 
och olika former av biobaserade bränslen. I morgondagens energisystem är utökad 
energilagring en nödvändighet och tillgången på grön el tillsammans med viktiga mineraler är 
en stor konkurrensfördel för vår region när världen planerar för kraftigt ökad produktion av 
batterier. Piteå ligger också långt fram i utvecklingen av morgondagens lätta och hållfasta 
kompositmaterial, som bland annat möjliggör morgondagens energisnåla transporter. 
Forskningsinstitutet RISE med tre institut i Piteå utgör en drivande part inom dessa områden. 

Gröna näringar 
Jordbruket i Piteå kommun domineras av mjölk- och köttproduktion. En större andel av 
åkermarken används för vallodling i länet än i riket som helhet. Även odlingen och förädlingen 
av potatis och grönsaker är betydande för Piteå. För att utveckla de gröna näringarna satsar 
Piteå kommun och Region Norrbotten tillsammans 15 miljoner på att utveckla ett regionalt 
kompetenscentrum för de gröna näringarna vid Grans naturbruksgymnasium. Målet är att år 
2025 ska Grans uppfattas som den självklara motorn och mötesplatsen i norra Sverige för de 
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gröna näringarna. Satsningen visar på att gröna näringar är en framtidsbransch med många 
jobb- och utbildningsmöjligheter. 
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Stödjande områden 
Förutsättningarna för ett starkt, hållbart och växande näringsliv bottnar i att det finns tillgång 
till mark, lokaler och väl fungerande infrastruktur, att kompetensförsörjningen är tryggad, att 
det finns attraktiva och varierande boendemiljöer med närhet till service samt att 
digitaliseringens möjligheter nyttjas effektivt. 

Mark och lokaler 
Att hitta en balans mellan efterfrågan och utbud på mark och lokaler är prioriterat. I 
kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra finns utpekade 
områden som är lämpliga för företagsetableringar. Det ska finnas god mark- och planberedskap 
både på kort och på lång sikt. För att uppnå en effektiv markanvändning ska i första hand 
befintliga verksamhetsområden nyttjas. LIS-områden ska identifieras för att möjliggöra 
näringslivsutveckling i landsbygd. All tillgänglig mark och lediga lokaler ska finnas 
lättillgängliga på kommunens hemsida. 

Infrastruktur 
Underhåll och utveckling av gator, vägar och gång- och cykelvägar som ägs och förvaltas av 
kommunen ska följa en långsiktig plan som utformas i dialog med medborgare och 
näringslivsrepresentanter. Påverkans- och planeringsarbetet för Norrbotniabanan pågår och 
behöver intensifieras så att vi är förberedda när bygget sätter igång och så att den s.k. 
korridoren som nu hämmar utveckling av boende och näringsliv kan smalna av i väntan på 
bygget av järnvägen. 

Satsningen på digitala infrastrukturer som bredband via fiber eller radio och radiolösningar för 
energisnål och säker radiokommunikation för olika former av dataöverföring ska fortsatt 
utvecklas. 

Kompetensförsörjning 
En viktig förutsättning för företagens tillväxt är möjligheten att rekrytera rätt kompetenser och 
få personalen att stanna och utvecklas. Brist på arbetskraft finns både inom kunskapsintensiva 
yrken och inom jobb som kräver yrkesutbildning, vilket visar på att insatser behövs på alla 
utbildningsnivåer. Samverkan mellan näringslivet, universiteten, skolan, vuxen- och 
arbetsmarknadsutbildningar är avgörande för att säkerställa en väl fungerande och långsiktig 
kompetensförsörjning. Särskilt fokus ska vara på en jämställd arbetsmarknad. Potentialen med 
en ökad inflyttning från hela världen ska tillvaratas för att öka tillgången till kompetens. 

Bostäder och service 
Arbetet med att erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer har varit intensivt de senaste 
åren och många nya bostäder i form av både flerfamiljshus och villor har tillkommit. Piteå 
kommun ska stimulera byggande och erbjudande av goda och varierade bostäder av olika 
hustyper, storlekar och upplåtelseformer, i alla kommundelar, vilket möjliggör inflyttning och 
gynnsamma flyttkedjor. Närhet till service och ett brett utbud av fritids- frilufts- och 
kulturaktiviteter ska finnas i hela vår kommun. 
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Digitalisering 
Satsning på digitalisering och ny teknik ger nya möjligheter till utveckling, både av befintliga 
branscher och industrier och i utveckling av helt nya företag och branscher. Målet är att Piteå 
ska utnyttja digitaliseringens fulla potential vilket ökar möjligheterna för tillväxt, 
konkurrenskraft och innovationsförmåga. 
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Kommunens roll 
De näringslivspolitiska frågorna är en angelägenhet för Piteå kommuns alla nämnder och 
styrelser och genomsyrar hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar för 
den interna samordningen av arbetet. 

Bemötande och service 
Kommunen ska se till att företagen alltid bemöts positivt och får en trygg och smidig 
upplevelse i sin kontakt med de olika förvaltningarna. Som företag ska man veta till vem man 
kan vända sig till med vad och det ska finnas en så tydlig process som man kan planera sitt 
företagande utifrån. 

Ärendehanteringen ska vara smidig genom att vi samordnar processer inom de kommunala 
verksamheterna utifrån företagens behov och genom att vi i nära dialoger med företagen 
identifierar och så långt det är möjligt eliminerar eventuella hinder för utveckling. 

Kommunen arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling av bland annat 
informationsinsatser för att möta företagen där och då de behöver det. Det innebär att 
kommunen ska nyttja digitaliseringens möjligheter när det förenklar kontakten och ökar 
servicegraden till företagen. 

Som företagare ska man veta vad som erbjuds och känna sig trygg i sitt utvecklingsarbete. 
Detta åstadkommer vi genom att erbjuda enkel och så användarvänlig information som möjligt, 
en tydlig väg in och hög tillgänglighet till ansvariga handläggare. 

Förenkling och tillämpning 
Kommunen ska utifrån företagens behov kontinuerlig arbeta med att förenkla regler och 
regeltillämpningen där det är möjligt. Det kan handla om att använda nationella standarder, 
eller att använda en mer servicebaserad myndighetsutövning där dialoger, proaktiv information, 
företagsvänlig debitering och en lärande uppföljning karaktäriserar verksamheten. Detta skapar 
en ökad kvalitet och en enklare regel-och tillståndsefterlevnad. 

Finansiering och projektsamordning 
Kommunen är en aktiv part i exempelvis regionala projekt, och understödjer processer 
tillsammans med företag och andra aktörer för att skapa tillväxt i bolagen och goda 
förutsättningar för ett konkurrenskraftigt företagande i Piteå. Den Tillväxtpolitiska reserven 
används i syfte att finansiera tillväxtskapande satsningar i Piteå, gärna tillsammans med andra 
aktörer. 
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Näringslivets roll 
Näringslivet i Piteå skapar arbetstillfällen, skatteintäkter, tillväxt och bidrar till stor del till den 
gemensamma välfärd vi har i vår kommun. För att detta ska bestå och utvecklas behövs det 
långsiktiga satsningar inom allt från kompetensförsörjning, arbetsmarknadsinsatser, 
myndighetsutövning, innovation och handel m.m. 

Aktivt näringsliv 
Företag bör delta och vara tillgängliga i dialoger med kommunen, sprida kunskap och öppna 
upp våra företag och visa upp vår verksamhet. Genom att vara stolta över våra företag sätter vi 
Piteå på kartan. Företagare kan marknadsföra Piteå i olika sammanhang och visa att vi är 
attraktiva och sunda arbetsgivare. 

Samarbeta med skolor och utbildningsanordnare 
Företag bör om så möjligt ta emot lärlingar, praktikanter, YH-elever m.m. och ställa upp med 
handledare för att säkerställa framtida arbetskraftsbehov. Att ställa upp som 
föreläsare/förebilder vid olika event/aktiviteter är också ett sätt att bidra. 

Integration & jämställdhet 
Företag bör arbeta aktivt med jämställda arbetsplatser och öppna upp för anställning av 
utrikesfödda arbetstagare. 
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Uppföljning 

Dialoger och forum 
För att påvisa hur utvecklingen ser ut inom de olika delarna så krävs att vi följer upp arbetet via 
olika metoder. Det främsta syftet med uppföljningen bör vara att belysa vilka insatser som 
genomförts. Vilken ny verksamhetsutveckling har genomförts och med vilka, vilken ny 
samverkan har skapats och vilket värde producerar detta. Det ska finnas ett Näringslivsråd som 
följer upp näringslivsprogrammets olika delar årligen, därtill ska med fördel näringsliv, 
politiken och tjänstemän träffas löpande för att följa upp utvecklingen. Kommunens 
näringslivsavdelning har en viktig samordnande roll. 

Undersökningar och rapporter 
Primärt så använder vi oss av redan existerande undersökningar och rapporter. Vi kan årligen 
följa Svenskt Näringslivs undersökning, Syna undersökningen mm. Därtill fångar 
Näringslivsavdelningen upp en helhetsbild i sin årsrapport årligen. Dessa befintliga rapporter 
kompletteras med SKR undersökningar (bemötande och service) men därtill kommer även 
tematiska undersökningar att beställas för att följa ett utpekat prioriterat områdes utveckling. 
Vidare bör en öppen kanal för företagare etableras där de kontinuerligt kan lämna sina 
synpunkter på för dem aktuella frågor. 

Utifrån behov och insatser bestäms årligen vilka dessa rapporter och analyser kan vara. 

Information och spridning 
All uppföljning ska presenteras på ett tillgängligt sätt under perioden så att intresserade enkelt 
kan ta del av slutsatserna. Exempelvis så kommer arbetet löpande att presenteras på 
kommunens webbsida, men även via särskilda sammankomster och redan befintliga forum och 
events. En sammanfattande redovisning ges också i kommunens årsredovisning. 

Beslutad av KF 2020-06-22 § 125 



Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-06-22 

Utdragsbestyrkande 

Reglemente för styrelse och nämnder 

Kommunfullmäktige antar Reglemente för styrelser och nämnder. 

Fastighets- och servicenämndens beslut 2020-05-26 via delegation: 
Fastighets- och servicenämnden föreslår att Kommunfullmäktige i Piteå kommun antar 
förslag till reviderat reglemente avseende Fastighets- och servicenämnden. 

Piteå kommun och Luleå kommun är överens om att Kost- och servicenämnden inte ska 
bereda respektive fullmäktiges beslut om taxa avseende Kost- och servicenämndens 
prestationer utan att beredning ska utföras av annan nämnd i respektive kommun. I Piteå 
kommun är det Fastighets- och servicenämnden som ansvarar för övrig kost verksamhet och 

Av den orsaken föreslås revidering av avsnitt 5, §1, tredje stycket. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår utöver ovanstående två ändringar i avsnitt 2. Till § 9
Övrigt ansvar läggs att nämnden ansvarar för vården av sitt arkiv. Till § 13 Sammanträde på 
distans läggs att utskott får sammanträda på distans. 

Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
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är bäst lämpade att bereda ärendet i fråga. 
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Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges beslut. 
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Reglemente för styrelser och nämnder 

Kommunstyrelse 
Barn- och utbildningsnämnd 
Fastighets och Servicenämnd 

Kultur- och fritidsnämnd 
Miljö- och tillsynsnämnd 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Socialnämnd 
Valnämnd 

Senast reviderad Beslutsinstans 

2020-06-22 § 128 Kommunfullmäktige 

Diarienummer Giltig till 

20KS70 2022-12-31 

Gemensamt reglemente för styrelser och nämnder 

Kommunstyrelsen, alla nämnder och anställda i Piteå kommun 
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Sid 3 

1 Allmänna bestämmelser 
Detta reglemente reglerar kommunens nämnder. Kapitel 1 tar upp allmänna förutsättningar och 

Kapitel 2 behandlar gemensamma bestämmelser för samtliga 
egna nämnder i kommunen. Kapitel 3-10 tar upp de specifika nämndernas uppgifter och 

Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i 
en kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, 
författning eller enligt statlig myndighets beslut. 

Fullmäktiges beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen i enlighet med 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i 

Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om 

planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning, 
taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits, 

övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten, 
hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp, 

mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund 

program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL, 
10. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag, 
11. konkurrensprogram och företagspolicy m.m. 

Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning. 

Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. 
Vissa uppgifter handhas av kommunfullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, 

Nämnden väljs av kommunfullmäktige och består av det antal ledamöter och ersättare, som 
kommunfullmäktige fastställt i särskild ordning. 

Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs för fyra år, räknat från och med 1 januari året efter 
det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum. 
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sammansättning av nämnderna. 

verksamhetsområden. 

KL eller andra författningar. 

1. 
2. 
3. ramar för kommunens upplåning, 
4. 
5. 
6. mottagande av donationer, 
7. 

och gemensam nämnd, 
8. expropriation, 
9. 

Allmänt 

1 § 

författning eller myndighets beslut. 

Val 

2 § 
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Sid 4 

Kommunen har följande egna nämnder som regleras i detta reglemente: 

Antal ledamöter Antal Ersättare 

15 15 

13 8 

9 6 

13 8 

11 7 
13 8 

13 8 

17 17 

Detta reglemente omfattar inte gemensamma nämnder, samordningsinstanser, brukarråd eller 
verksamhetsreglementen. Dessa regleras i separata reglementen. 

Antal 
ledamöter 

Antal 
Ersättare 

Arbets- och personalutskott 7 7 

Arbetsutskott 5 5 

Arbetsutskott 5 5 

Arbetsutskott 5 5 

I Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda regleras att kommunstyrelsens ordförande 
kommunalråd. 
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Nämnder och antal ledamöter 

3 § 

Nämnd 

Kommunstyrelse 

Barn- och utbildningsnämnd 

Fastighets och Servicenämnd 

Kultur- och fritidsnämnd 

Miljö- och tillsynsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Socialnämnd 

Valnämnd 

Fasta utskott och antal ledamöter 

4 § Följande utskott ska alltid inrättas. 

Nämnd Utskott 

Kommunstyrelse 

Barn- och utbildningsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Socialnämnd 

Kommunalråd 

5 § 
och första vice ordförande är tillika 
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Sid 5 

bestämmelser 
Följande gemensamma bestämmelser gäller för både styrelsen och nämnder. Beteckningen 
nämnd används för åtaganden som gäller både nämnd och styrelse. När beteckningen styrelsen 
används är det exklusiva bestämmelser för styrelsen. 

Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som 
anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 

har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Nämnden ansvarar för att dess förvaltningsorganisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda ramar, mål och styrning samt lagar och andra författningar 
för verksamheten. I det fall organisationen utför uppgifter åt annan nämnd skall samråd ske 
med denna innan större förändringar i förvaltningsorganisationen. 

Nämnden ansvarar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
verksamhetsområde med undantag av från de uppgifter som åligger styrelsen som 

Förvaltningschefer anställs av Piteå kommun med placering på respektive förvaltning. 
Förvaltningschefen är därmed underställd kommunchefen, förutom i nämndspecifika 
verksamhetsfrågor och myndighetsutövning, där förvaltningschef lyder under politiskt utsedd 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet, enligt vad som angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i 
dataskyddsförordningen. Styrelsen är även personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar 
som är gemensamma för hela kommunen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. 

Nämnden ska inom ramen för sina verksamhetsområden kontinuerligt följa upp att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, uppdrag och styrande dokument som 
kommunfullmäktige har bestämt eller som styrelsen fastslagit på kommunfullmäktiges 
delegation, samt de föreskrifter som finns i lag eller förordning. 
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2 Gemensamma 

Ansvar och organisation 

Uppdrag och verksamhet 

1 § 

budget eller i annat särskilt beslut – 

Organisation inom verksamhetsområdet 

2 § 

Personalansvar 

3 § 

anställningsmyndighet. 

Kommunchefens roll 

4 § 

nämnd. 

Behandling av personuppgifter 

5 § 

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

6 § 
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Sid 6 

Kommunens styr- och ledningssystem utgör grunden för nämndens internkontroll, nämnden 

Nämnden ska två gånger per år till fullmäktige rapportera hur verksamheten och den 
ekonomiska ställningen utvecklas. Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur 

Rapporten ska framläggas vid fullmäktiges 
sammanträde i samband med delårsrapport och årsredovisning. Därutöver ska nämnden för 
kommunfullmäktige föredra verksamhetens utveckling efter kallelse. 

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

Styrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 

till nämnden för beslut 

Medborgarförslag som fullmäktige överlåtit till nämnden för beslut ska om möjligt 
handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige. 
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats gällande 

Nämnden ska även redovisa till fullmäktige de ärenden som inte avgjorts inom ett år. 
Beslutanderätten i ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden får inte delegeras. Nämnden får med stöd av kommunallagen besluta att den eller de 
som väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och 

Nämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna verksamheten. 

Nämnden har hand om reformeringen av nämndens regelbestånd. 

Nämnden ska i sina verksamheter beakta det offentliga ansvaret att respektera, skydda och 

Nämnden har rätt att anta avgifter inom nämndens verksamhetsområde utifrån de ramar som 
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ska årligen upprätta en plan för kontrollen. 

uppdrag som delegerats till den fullgjorts. 

Information och samråd 

7 § 

omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

verksamhet. 

beslutar om formerna för samrådet. 

Medborgarförslag som överlåtits 

8 § 

medborgarförslag. 

delta i överläggningarna, men inte i besluten. 

Övrigt ansvar 

9 § 

Nämnden ansvarar för vården av sitt arkiv 

främja de mänskliga rättigheterna. 

fullmäktige fastställt i särskilt beslut. 
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Sid 7 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte 
hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som 

Nämnden och dess utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 

Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 
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Arbetsformer 

Tidpunkt för sammanträden 

10 § 

sammanträdet. 

underrättas om beslutet. 

Kallelse 

11 § 

äldste ledamoten göra detta. 

Offentliga sammanträden 

12 § 

omfattas av sekretess. 

Sammanträde på distans 

13 § 

villkor. 
bild eller ljud. 
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Sid 8 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden och 

Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas 
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen 
eller gruppledare denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt 

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. 

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden 
beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 

15 § Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. ( Kap 1 §3) 

att leda nämndens arbete och sammanträden, 

kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden, 

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen 

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 

främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt 

representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
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dess utskott. 

Närvarorätt 

14 § 

att få sin mening antecknad i protokollet. 

sammanträden. 

Sammansättning 

Ordföranden 

16 § Det åligger ordföranden 

 

 

 kalla ersättare, 

 
beredda, 

 

 bevaka att nämndens beslut verkställs. 
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Sid 9 

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordföranden. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden har 

Om ordföranden till följd av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till Nämndens sekreterare. Sekreteraren kallar in den ersättare som står 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 

Därutöver kallas två ersättare till nämndens sammanträde som adjungerade ersättare efter ett 
rullande schema. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, dock inte rätt 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
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Presidium 

17 § 

mån ordföranden anser att det behövs. 

Ersättare för ordföranden 

18 § 

utsetts. 

fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Förhinder 

19 § 

i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

Ersättarnas tjänstgöring 

20 § 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

mellan dem bestämda ordningen. 

ordningen. 

att få sin mening antecknad i protokollet. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

21 § 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
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Sid 10 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet 

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras eller läggas till, om inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det. 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 
Motiveringen ska lämnas till sekreteraren senast dagen efter 

sammanträdet. Ska ärendet omedelbart justeras ska motiveringen lämnas till sekreteraren före 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

föreskrifter m.m. 

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 

Nämnden ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av 
den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
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mellan partierna. 

Yrkanden 

22 § 

skriftligt. 

Deltagande i beslut 

23 § 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 

det med acklamation. 

Reservation 

24 § 
ska ledamoten göra det skriftligt. 

den tidpunkt som har fastställts för justeringen. 

Justering av protokoll 

25 § 

Kungörelser och tillkännagivanden av 

26 § 
enligt gällande bestämmelser. 

Delgivningsmottagare 

27 § 
som styrelsen/ nämnden beslutar. 
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Sid 11 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid 
förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande 

Nämnden har rätt att inrätta utskott, om nämnden bedömer att behov därav föreligger. 

Ledamöter och ersättare i ett eventuellt utskott väljs av nämnden bland dess ledamöter för 

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 

Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas 
när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöter begär det. 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 

I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollets innehåll och justering samt 
reservation äger vad i kommunallagen är föreskrivet om nämnden motsvarande 
tillämpning. I fråga om justering av protokoll samt reservation äger dessutom vad som sägs i 17 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende 
inför beslut i nämnden. Beträffande sådana ärenden, i vilka arbetsutskottet med stöd av 
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Undertecknade av handlingar 

28 § 

fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

Utskott 

29 § 

samma tid som de invalts i nämnden. 

en vice ordförande. 

ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

fyllnadsval snarast förrättas. 

behandlas. 

tjänstgöra. 
ordningen. 

§ och 18 § tillämpning för arbetsutskottet. 
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Sid 12 

delegerad beslutanderätt fattar beslut på nämndens vägnar, ska tillkännagivande om verkställd 
justering ske i den ordning som gäller för nämnden. 

De ärenden som ska avgöras nämnden i dess helhet skall beredas av arbetsutskottet om 
beredning behövs och om nämnden inte har gett beredningsuppdraget åt särskilt tillsatt 
beredning/förtroendevald eller anställd. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 



Sid 13 

uppgifter 

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och de styrande dokument som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som finns i lag eller förordning. Styrelsen 
har ett särskilt ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning 

Styrelsen ska leda, utveckla och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter genom 
kommunens övergripande styr- och ledningssystem. De ska ha uppsikt över att övriga nämnder, 
och eventuella gemensamma nämnder, efterlever de av fullmäktige fastställda målen och 

ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt 
över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda 
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och 

uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte 
). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som 

framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna, gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens och slutligt beslut när två nämnder är oense. 

Styrelsen ansvarar för att kommunens organisation är effektiv och ändamålsenlig samt att den 
fortlöpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt 

I styrelsens lednings- och styrfunktion ligger att leda och samordna bland annat: 

arbetet med att utforma övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten 

tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret 

utveckling av den kommunala demokratin, brukarinflytande och medborgardialog 

ansvara för samordningsträffar med nämndpresidier och förvaltningscheferna 

ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 
enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar 
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3 Kommunstyrelsens 
Ledning och styrning 
1 § 

planerna för verksamheten och ekonomin. ( 

återrapportera till fullmäktige ( 

lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter 

Styrnings- och ledningsfunktionen 
2 § 

Styrelsens övergripande uppgifter 

3 § 

 

 

 kommunens omvärldsbevakning 
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Sid 14 

Ansvara för en sammanhållen och likvärdig ärendeprocess i hela kommunen 

Samhällsbyggnadsarbete och samhällsbyggnadsprojekt av strategisk natur. Projekt av 
operativ karaktär åvilar samhällsbyggnadsnämnden 

översiktsplanearbete, varvid dock samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för övriga 
översiktlig planering, detaljplanering av användningen av mark och vatten samt övrig 

mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls, att erforderlig planläggning enligt byggnadslagstiftningen äger rum samt 
att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 

näringslivs- och tillväxtfrågor i syfte att allmänt främja näringsliv och tillväxt i 

utvecklingen mot en attraktiv och uthållig kommun 

arbetet med att effektivisera administrationen 

förvalta och utveckla informationssystem (IT), 

digitalisering av kommunens service och tjänster 

förvalta och utveckla konsumentpolitiken 

kommunens övergripande säkerhetsarbete 

internationella frågor av övergripande art 

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten och tillvara ta kommunens intressen i de 
kommunala bolag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 
Detta gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också 
i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen 

Styrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa den verksamhet som bedrivs av nämnder och 
styrelser och då verka för att lagstiftningens och kommunens mål kan uppfyllas. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 

Styrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Page 14 of 29

 
   
 

           

  

         
    

        
           

  

           
         

     

             
  

         

   

      

       

       

     

    

       

             
             

            
         

 
             

             
 

              
               

      

  

             
    

 
            

               
        

 

 

 Personalpolitiken 

 

 

fysisk planering. 

 

 
kommunen 

 

 informationsverksamheten 

 

 

 

 

 

 

 

besluta om remiss av sådana ärenden. 

Ekonomisk förvaltning 

4 § 
meddelade riktlinjer för denna. 
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Sid 15 

Styrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat 

underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom där underhåll och 
förvaltning inte uppdragits åt annan nämnd, 

se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 

handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 

upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 

upprätta årsredovisning och delårsrapport samt se till att bokföring och redovisning sker 
i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning, 

i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

se till att värdehandlingar som styrelsen omhänderhar för kommunens räkning förvaras 

svara för kommunens centrala inköps- och upphandlingsverksamhet 

uppta lån som beslutats av fullmäktige och på kommunens vägnar utfärda härför 

utfärda förbindelser som behövs i anledning av fullmäktiges beslut att ikläda kommunen 

Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom 
vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra 

avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

själv eller genom ombud föra kommunens talan i frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

lämna uppdrag som avses i lagen om vissa kommunala befogenheter 6 kap, 3 § 

Styrelsen utgör anställnings- och pensionsmyndighet i Piteå kommun. 

svara för kommunens mål och policy rörande personalpolitiken, arbetsmiljöarbetet och 
jämställdhetsarbetet. Styrelsen har det övergripande ansvaret för frågor som rör 
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att: 

 

 

 

 

 

 
pensionsförpliktelser. 

 
på betryggande sätt 

 

 
behövliga förbindelser 

 
borgen eller annan ansvarighet. 

Personalpolitiken 

5 § 
och dess arbetstagare och har därvid att 

 

 

nämnders verksamhetsområden 

 

 besluta om stridsåtgärd 

 

 
(Kommunal delegation) 
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företagshälsovård, friskvård, rehabilitering och anpassningsärenden samt 

Till frågor som faller inom verksamhetsområdet hör även att verka och svara för utveckling och 
samordning av personalfrågor, ge råd och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till 

Respektive nämnd ansvarar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
verksamhetsområde utöver vad som anges ovan. 

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 

ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 

ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna / 

löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 
§§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har 

årligen, besluta i samband med årsredovisning pröva om den verksamhet som bedrivits i 
de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges full mäktige snarast. Finner styrelsen 
att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 

svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller 

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

övervaka att av fullmäktiges fastställda mål, riktlinjer och program för verksamheten 

övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 
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förslagsverksamheten. 

att statistik upprättas. 

Företag och stiftelser 

6 § Styrelsen ska 

 

betydelse för kommunen, 

 
uppdaterade, 

 
stiftelseledningarna, 

 

intresse i, 

 

åtgärder, 

 

annars har intresse i. 

Kommunalförbund 

7 § 

Uppföljningsfunktionen 
8 § Styrelsen ska 

 
samt ekonomi följs upp i nämnderna, 
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Sid 17 

följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 
utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under 

en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 
kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 

Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen om 
totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivlag och 

Styrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen och 

Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 

Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att 

Styrelsen fullgör kommunens uppgifter i form av råd och anvisningar till skuldsatta 

kommunens centrala informationsverksamhet och svarar för redigeringen av kommun-
fullmäktiges handlingar och av styrande dokument för kommunen 

reformering av styrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar, 

ärenden angående kommunens heraldiska vapen, 

det strategiska kompetensförsörjningsansvaret, (Analys och samordning), 

styrelsen, via ekonomiavdelningen, utgör särskild verksamhet för framställning av 
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budgetåret, 

 

 

fastställda program och direktiv. 

Särskilda uppgifter 
9 § 

10 § 
arkivreglemente. 

11 § 
säkerhetsskyddsförordningen. 

12 § 

13 § 
denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

14 § 
personer enligt skuldsaneringslagen. 

Övrigt ansvar 

15 § Styrelsen har vidare hand om 

 

 

 

 

 
statistik för Piteå kommun, 

 folkhälsofrågor, 
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Sid 18 

och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan 

Delegering från kommunfullmäktige 
Styrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 

vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 

på begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra 

ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen 

själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon 
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. 
Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, 
om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

i sådana mål och ärenden, där det ankommer på styrelsen att föra kommunens talan, på 
kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 

avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell 
betydelse för den kommunala självstyrelsen. styrelsen får också besluta i sistnämnda 
slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie 

markanvisning för etablering på kommunens mark i strid med Översiktsplanen eller där 

Piteå kommuns övergripande planbudget. 
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 de förvaltnings-
nämnd. 

16 § 

 

angivit 

 

riktlinjer 

 

 

 

förlikning och sluta annat avtal 

 

sammanträde med fullmäktige 

 
detaljplanen behöver ändras. 

 Piteå kommuns tillväxtpolitiska reserv 
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4 Barn- och utbildningsnämndens uppgifter 
och utbildningsnämndens verksamhetsområde 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom. Nämndens uppgifter omfattar förskoleklass, grundskola och 
gymnasieskola inklusive särskolan och kommunal musikskola. 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet och 

Delegering från kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden; 

själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
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Barn – 
1 § 

fritidshemsverksamhet. 

2 § 

 
verksamhetsområde. 
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5 Fastighets- och servicesnämndens uppgifter 
Fastighets- och servicenämndens verksamhetsområden 

Fastighets- och servicenämnden är ansvarig för underhåll och förvaltning av Piteå kommun 
ägda bebyggda fastigheter där inte underhåll och förvaltning uppdragits åt annan nämnd. 

Fastighets- och servicenämnden är ansvarig för uthyrning av lokaler och lägenheter som tillhör 

Fastighets- och servicenämnden är ansvarig för kommunens sam lade kostverksamhet förutom 
den kostverksamhet som Kost- och servicenämnden ansvarar för. 

Fastighets- och servicenämnden ansvarar dock för beredning av Kommunfullmäktige i Piteå 
kommuns beslut om taxa avseende Kost- och servicenämndens prestationer. 

Fastighets- och servicenämnden är ansvarig för kommunens samlade städverksamhet. 

Fastighets- och servicenämnden är ansvarig för kommunens samlade vaktmästeriverksamhet 

Fastighets- och servicenämnden är ansvarig för kontorsservice och tillhandahållande av 

Fastighets- och servicenämnden fullgör även de uppgifter som kommunfullmäktige särskilt 

Delegering från kommunfullmäktige 
Fastighets- och servicenämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

köp och försäljning av byggnad eller byggnadsdel, inom nämndens ansvarsområde, där 
värdet inte överstiger 30 prisbasbelopp. 

rivning av byggnad, eller byggnadsdel, inom nämndens ansvarsområde. 

själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
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1 § 

kommunen. 

kontorsmaterial. 

beslutar om. 

2 § 

 
köpeskillingen – eller vid byte – 

 

 
verksamhetsområde. 
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6 Kultur och fritidsnämndens uppgifter 
Kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde 

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att stödja och främja kultur- och fritidslivet 
i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden ska genom ett nära samarbete med föreningar och 
organisationer stödja och stimulera det arbete som de bedriver. 

Kultur- och fritidsnämnden ska ta ansvar för frågor som rör frivillig bildningsverksamhet samt 
alla former av kulturella yttringar, idrott och fritidsverksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för skötsel och underhåll av kommunens parker och 

Kultur och fritidsnämnden ansvarar enligt uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden för drift och 

Kultur och fritidsnämnden har ansvaret att leda och samordna utvecklingen av skärgården 

att bedriva biblioteksverksamhet i kommunen 

samverkan med utbildningsförvaltningen genomföra simundervisning 

att söka tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet 

att förvalta kommunens egna, samt stödja föreningsägda anläggningar, samlingslokaler 
och lokaler för fritids- och kulturverksamhet 

att ta del i utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader 

att anskaffa, förvalta konstverk för kommunens räkning samt bedriva 

att genom stipendier uppmuntra och stödja särskilda insatser inom idrott, kultur samt 

att säkerställa administrativ service till föreningslivet 

att ge ekonomiskt stöd till studieförbundens bildningsverksamhet 

att ge stöd till föreningarnas ungdomsverksamhet 

att organisera och ansvara för fritids- och kulturaktiviteter 

att ansvara för registrering, tillståndsgivning och kontroll enligt lotterilagen. 

fullgöra kommunens uppgifter för den regionala dansverksamheten i Norrbotten. 
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1 § 

grönområden. 

skötsel av kommunens skogsbestånd. 

Kultur och fritidsnämnden ansvarar för 

 

 

 

 

 

 
utställningsverksamhet 

 
inom ungdomsverksamhet 
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Sid 22 

Delegering från kommunfullmäktige 
2 § Kultur och fritidsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde 



Sid 23 

7 Miljö- och tillsynsnämndens uppgifter 
Miljö- och tillsynsnämndens verksamhetsområden 

Miljö- och tillsynsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den nämnd som 
handhar livsmedelskontroll enligt livsmedelslagstiftningen samt miljö- och hälsoskyddsfrågor 

Miljö- och tillsynsnämnden fullgör uppgifter som rör myndighetsutövning mot samhälls-

Miljö- och tillsynsnämnden fullgör även de uppgifter som kommunfullmäktige särskilt beslutar 

Miljö och tillsynsnämndens förvaltningsorgan 

Medarbetare inom nämndens verksamhetsansvar är anställda hos Samhällsbyggnadsnämnden. 
Miljö och tillsynsnämnden ansvarar likväl för arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. 

Delegering från kommunfullmäktige 
Miljö- och tillsynsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

alla ärenden som enligt alkohollagen skall handhas av kommunen 

alla ärenden som enligt tobakslagen (1993:581) samt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel (2009:730) skall handhas av kommunen 

alla ärenden som enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

alla ärenden som enligt lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) skall handhas av 

själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
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1 § 

enligt miljöbalken. 

byggnadsnämndens verksamheter. 

om. 

2 § 

 

 

 
(2017:425) skall handhas av kommunen 

 
kommunen. 

 
verksamhetsområde. 
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8 Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden 

Sysselsättningsfrågor och kompetensförsörjning 

Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för kommunens arbete med 
sysselsättningsfrågor och kompetensförsörjning. 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
vuxna. Nämndens uppgifter omfattar kommunal vuxenutbildning inklusive särskild utbildning 
för vuxna (särvux), utbildning i svenska för invandrare (SFI) och frågor på eftergymnasial 

Inom ramen för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna får 
samhällsbyggnadsnämnden bedriva uppdragsutbildning enligt lagen (1991:1109) om 
uppdragsutbildning i vissa fall samt förordning (1992:395) om uppdragsutbildning inom det 
offentliga skolväsendet. Samhällsbyggnadsnämnden får bedriva utbildningsverksamhet enligt 
första och andra stycket också i annan kommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden får efter beställning från annan kommunal förvaltning genomföra 

Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd. 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsåtgärder. 

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för det kommunala aktivitetsansvaret enligt 29 kap 9 § 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens verksamhet som rör flyktingar som 
kommit till kommunen, där inte någon annan nämnd har ett uppdrag utifrån gällande 

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för samhällsinformation till invandrare. 

Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för trafikpolitiken och skall verka 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om 
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1 § 

utbildningsnivå. 

personalutbildning. 

Arbetsmarknadsfrågor 

2 § 

Skollagen. 

Flyktingmottagning och invandring 

3 § 

lagstiftning. 

Trafikuppgifter 

4 § 
för en tillfredsställande trafikförsörjning. 

nämnder för vissa trafikfrågor. 

Page 274 of 306



Sid 25 

Samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för den kommunala parkeringsövervakningen (lag 
1987:24 om kommunal parkeringsövervakning m.m. samt förordning 1987:26 om 

Samhällsbyggnadsnämnden handhar ärenden angående gatukostnader mm enligt plan- och 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för anläggning, drift och underhåll av kommunens gator 
och vägar samt industrijärnvägar. Nämnden ansvarar även för bidrag till och andra ärenden 
angående enskilda vägar, samt för kollektivtrafik. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för parkeringstillstånd för handikappade. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor om offentlig belysning och belyst väg. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för samhällsbyggnadsarbete och 
samhällsbyggnadsprojekt av operativ karaktär, motsvarande projekt av strategisk natur åvilar 

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för landsbygdsutvecklingsfrågor, med beaktande av 
kommunstyrelsens ansvar för projekt av strategisk natur. 

Nämnden har ett övergripande ansvarar för geografisk information och geografisk data 

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen 
samt kommunens administrativa ärendehandläggning inom planväsendet och de övriga 
uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom fysisk planering 
och byggande. Ansvaret omfattar inte Piteå kommuns övergripande planbudget, som 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för översiktlig planering och detaljplanering av 
användningen av mark och vatten samt övrig fysisk planering, varvid dock 
översiktsplanearbetet åvilar kommunstyrelsen. Nämnden skall därvidlag förbereda ärenden 
inför kommunfullmäktiges ställningstagande samt verkställa kommunfullmäktiges beslut. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för uppdragsverksamhet för vatten- och 

Samhällsbyggnadsnämnden har vidare ansvaret för handläggning av ärenden om 
skyddsrumsbesked enligt civilförsvarslagen samt ärenden om gatunamn och adresser, inklusive 

Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för naturvårdsfrågor i planering, 
naturskydd och skötsel. Nämnden ansvarar för naturskyddade områden på kommunens mark 
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parkeringsvakter i kommuner). 

bygglagen. 

Samhällsbyggnad och planverksamhet 

5 § 

kommunstyrelsen. 

disponeras av kommunstyrelsen. 

avloppsanläggningar. 

fastighets- och lägenhetsregister. 

Naturvård och kulturmiljövård 

6 § 
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Sid 26 

samt planerar, organiserar och genomför skötsel övriga reservat där kommunen har ett 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fiskefrågor. 

Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för kulturmiljön i kommunen och 
frågor angående kulturmiljövård i planering och byggande. 

Samhällsbyggnadsnämnden leder, samordnar och planerar drift, underhåll och förvaltning 
av kommunens skogsbestånd samt övriga ej bebyggda fastigheter som tillhör kommunen. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av ej 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för markanvisning för etablering på kommunens mark i
överensstämmelse med Översiktsplanen eller i enlighet med gällande detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för köp och försäljning av ej bebyggd fastighet eller 
– värdet inte överstiger 60 prisbasbelopp. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för upplåtelse av tomträtt i fastighet som tillhör 
kommunen på av kommunfullmäktige fastställda villkor. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka kommunens intressen i ärenden angående 
fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, 
gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är jämförliga med 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvara även för följande uppgifter: 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för miljö-, klimat - och energiplanering, med särskild 
uppmärksamhet mot utveckling för ett hållbart samhälle. 

Samhällsbyggnadsnämnden, via avdelningen Samhällsplanering, utgör särskild verksamhet för 
framställning av statistik för uppgifter inom avdelningens verksamhetsområde. 

Nämnden har ett särskilt ansvar att samverka inom sina verksamhetsområden för att ge 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör inte uppgifter som innebär myndighetsutövning mot 
samhällsbyggnadsnämndens egna verksamheter. 
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skötselansvar. 

Fastighetsförvaltning 

7 § 

bebyggd fastighet som tillhör kommunen. 

fastighetsdel där köpeskillingen – eller vid byte 

dessa. 

Övrigt 

8 § 

näringslivet goda förutsättningar. 
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Sid 27 

Delegering från kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

avge yttrande enligt kameraövervakningslagen 

avge yttrande vad gäller fördelning av vattenkraftsintrångsersättning, bygdemedel o dyl. 

anta detaljplaner som upprättats med standardförfarande enligt bestämmelserna i plan-

själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
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9 § 

 

 

 
och bygglagen 

 
verksamhetsområde. 
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Sid 28 

9 Socialnämndens uppgifter 
Socialnämndens verksamhetsområde 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen och vad som 

Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet enligt Lag om särskilt stöd till vissa 

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt Lagen om färdtjänst och Lagen om 

Socialnämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och 

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter enligt patientsäkerhetslagen (2010:659). 

Socialnämnden svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1990:52) med särskilda 

Socialnämnden svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare 

Socialnämnden svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1992:1 574) om bostadsanpass-

Delegering från kommunfullmäktige 
Socialnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden 

själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
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1 § 
i lag sägs om socialnämnd. 

funktionshindrade. 

riksfärdtjänst. 

sjukvårdslagen (1982:763). 

bestämmelser om vård av unga (LVU). 

i vissa fall (LVM). 

ningsbidrag mm. 

2 § 

 
verksamhetsområde. 
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Sid 29 

10 Valnämndens uppgifter 

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen samt de uppgifter som enligt 
annan lag skall fullgöras av valnämnd. Det innebär att nämnden bl.a. ansvarar för 
genomförande av allmänna val, val till EU-parlamentet samt ev. förekommande 

Valnämndens administration sköts av kommunledningsförvaltningen. 

Delegering från kommunfullmäktige 
Valnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden 

själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
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Valnämndens verksamhetsområde 
1 § 

folkomröstningar. 

Valnämndens förvaltningsorgan 

2 § 

3 § 

 
verksamhetsområde 

Antagen av KF 2018-12-17 § 275 
Reviderad av KF 2019-12-16 § 299 
Reviderad av KF 2020-06-22 § 128 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-06-22 

Utdragsbestyrkande 

ersättning till förtroendevalda 

Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. 

Den 28 oktober 2019 gav kommunfullmäktige, efter en motion om arvode till vice 
gruppledare, kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag för revidering av 
Bestämmelserna för ersättning till förtroendevalda, som möjliggör delning av 

Kommunledningsförvaltningen har utrett uppdraget och föreslår att följande mening förs in i 
under § 9 Gruppledararvode: 

Gruppledararvodet kan delas fritt mellan flera personer efter önskemål från respektive 

Kommunledningsförvaltning föreslår även efter att ha jämfört med andra kommuners 
bestämmelser att § 3 om arvoden för sammanträden och § 4 om förlorad arbetsinkomst ändras 
så att över 4 timmar istället för över 3 timmar ska vara gränsen för att erhålla ett helt arvode 

Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
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Kommunfullmäktige 

§ 136 
Bestämmelser om 
Diarienr 19KS461 

Beslut 

Ärendebeskrivning 

gruppledararvodet mellan flera personer. 

”Bestämmelserna för ersättning till gruppledare” 

partigrupp. 

för sammanträden eller motsvarande. 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
 

Signatur justerare 
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Bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda Bestämmelser 2020-06-22 § 136 Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Kommunledningsförvaltningen 9 19KS461 2024-12-31 
Dokumentinformation Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
Dokumentet gäller för Piteå kommuns förtroendevalda 
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Särskilda förhållanden m.m...................................................................................................4 
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Pensionsförmån .........................................................................................................................8 
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Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning.......................................9
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Gemensamma bestämmelser ...................................................................................................10 
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Utbetalning ..........................................................................................................................10 

Omräkning...............................................................................................................................10 

Page 2 of 14

   
 

 
  

  
    

   
   

  
  

  
   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
   

  
  

  
 

 

Innehåll 

Kommunal pension 
Föräldraledighet 
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Sid 2 

 bestämmelserna 

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 

För förtroendevalda med årsarvode gäller endast 7 § och 12-23 §§ 

 m.m. 

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 

sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden, 
sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, 
ett partigruppmöte, som hålls med anledning av kommunfullmäktigesammanträde, 
konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktpolitiker, studieresa, kurs 
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 

förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 

överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv 

sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ såsom 

överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den 

presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott, 

överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, 
protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts. 

Ej tjänstgörande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till 
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Allmänna bestämmelser 

Förtroendeuppdrag som omfattas av 

1 § 

utsträckning som kommunfullmäktige beslutar. 

Ersättningsberättigade sammanträden 

2 § 

a) 

b) 
c) 
d) 

kommunala förtroendeuppdraget, 
e) 

motpart till kommunen, 
f) 

tillhör, 
g) 

pensionärsråd, handikappråd o dylikt, 
h) 

förtroendevalde själv tillhör, 
i) 
j) besiktning eller inspektion, 
k) 
l) 
m) 

ersättning enligt 14 §. 
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Sid 3 

 arbetsförtjänst m.m. 
Arvodesbelopp i kronor för schablonbelopp, maxbelopp, årsarvode och sammanträdesarvode 
specificeras i bilaga 1 som årligen omräknas enligt 23 §. 

Förtroendevalda som inte är årsarvoderade har rätt till arvode för sammanträden eller 

1 arvode 
½ arvode 
¼ arvode 

½ arvode 
1 arvode 

Arvode är maximerat till 1 arvode per dag oavsett antal sammanträden och förrättningar. 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt följande. 

Upp till maxbelopp 
1 maxbelopp 
½ maxbelopp 
¼ maxbelopp 

½ maxbelopp 
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: 

 ersättning per dag 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår ej till förtroendevalda med årsarvode enligt § 7. 
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Arvoden och förlorad 

Arvoden för sammanträden 

3 § 

motsvarande enligt följande: 

Punkt enligt 2 § 
Punkt a) 
Punkt c) 
Punkt m) 

Punkt b) samt d) till l): 
Upp till 4 tim
Över 4 tim 

Sammanträde 
KF Partigruppmöte 
Protokolljustering 

Aktuellt arvode redovisas i bilaga 1. 

Förlorad arbetsinkomst 

4 § 

Punkt enligt 2 § 
Punkt a) 
Punkt c) 
Punkt m) 

Punkt b) samt d) till l): 
Upp till 4 tim
Över 4 tim 

Schablonbelopp 
1 Schablonbelopp 
½ Schablonbelopp 
¼ Schablonbelopp 

½ Schablonbelopp 
1 Schablonbelopp 

Sjukpenninggrundande inkomst (för år) = 
260 
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Sid 4 

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. 

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 

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. 
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Förlorad semesterförmån 

5 § 

Särskilda förhållanden m.m. 

6 § 

motsvarande. 
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Förtroendevald som fullgör ett eller fler uppdrag som tillsammans uppgår till minst 40 procent av 

Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande 100 % årsarvode 

Övriga årsarvoderade nedan kan få maximalt 75 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode 

57 % av årsarvode. 

47 % av årsarvode. 

Förtroendevald med årsarvode 75 % eller mer har utöver årsarvodet och ersättning för kostnader 
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 

Vid bedömningen av den sammanlagda deltidsgraden medräknas uppdrag enligt 8 §, 
begränsat årsarvode. Det särskilda beslutet har företräde över grundnivåerna i detta dokument. Om 

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 

Till årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag 

Page 6 of 14

 
    
 
 

 

  

 

  
 

   
 

 
  

 
     

 
     

 

  
  

 

 
 

 
 

  
  

 
   

 
  

  

 
 

 

Årsarvode 

7 § 

heltid har rätt till årsarvode enligt följande: 

Tillika kommunalråd 

Socialnämndens ordförande 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 

enligt 14 -

årsarvode. 

socialnämndens och barn-

sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 

utgår sjuklön som för anställda gr 1 enligt AB. 
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Nedanstående förtroendevalda som inte är årsarvoderade har rätt till begränsat årligt arvode. 

18 % av årsarvode. 
13 % 

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 

15 % av årsarvode 
32 % 
20 % 
15 % 

och servicenämndens ordförande 15 % 
Gemensam Överförmyndarnämnd ordförande Älvsbyn1 14 % 

11 % 
5 % 

Luleå2 5 % 
Älvsbyn2 5 % 

7 % av årsarvode 
5 % 
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 

punkt d) då särskilt beslut i respektive nämnd inte har fattats. 

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 

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 

Gäller bara ordförande då Älvsbyn utser vice ordförande. 
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Begränsat årligt arvode 

8 § 

Kommunstyrelsen 
- Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
- Ledamot i arbets- och personalutskott 

Kommunfullmäktige och andra nämnder 

ordförandes årliga arvode enligt 7 § och 8§. 

- Kommunfullmäktiges ordförande 
- Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
- Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
- Miljö- och tillsynsnämndens ordförande 
- Fastighets-

- Valnämndens ordförande – Valår 
- Valnämndens ordförande – Icke valår 
- Kost och servicenämndens ordförande -
- Gemensam servicenämnds ordförande – 

Revisionen begränsade årsarvoden 
- Revisionens ordförande 
- Revisionens vice ordförande 
- Revisorer 3 st. 

-

enligt 2 §: 
-
- punkt h), i) och m) 

enligt 2 §: 
-
-
-
- punkt e), f), h), i), j) och m) 

Bestämmelse vid sjukdom 

2 Gäller de år Piteå utser ordförande 
1 



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. 

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 

% av grundbelopp 
per mandat 

8,5 % 

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 

Gruppledararvodet kan delas fritt mellan flera personer efter önskemål från respektive 

röstmottagare 

Valförrättare och röstmottagare ersätts med ett grundarvode per timme enligt bilaga 1. Lördag 
och söndag samt röd dag ersätts med 20 % extra arvode. 

120 % av grundarvode valförrättare per timme 
100 % av grundarvode valförrättare per timme 
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 
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Partigruppledararvode 

9 § 

mandat enligt följande: 

Mandat 

Mandat 1: 100 % 
Mandat > 2 

Aktuellt grundbelopp redovisas i bilaga 1 

till gruppledaruppdraget. 

partigrupp. 

Arvoden till valförrättare och 

10 § 

Ordförande i valdistrikt 
Ledamot i valdistrikt 
Röstmottagare 

§ 14. 
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Sid 8 

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. 

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. 

pensionsbehållning kan utbetalas som engångsersättning om värdet 

För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i 

eller deltidsarvoderade förtroendevalda kan vara föräldralediga om de har politiska 
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 

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 

och traktamentsbestämmelser som gäller för kommunens arbetstagare. Vid uträkning 
av färdtidsersättning fastställs timlönen för förtroendevalda enligt bilaga 1. Timlönen omräknas 

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 
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Pensionsförmån 
11 § 

– 

Avgiftsbestämd ålderspension – 
av pensionsbehållningen är högst 150 % av IBB. 

Kommunal pension 

12 § 

kommunens pensionspolicy. 

Föräldraledighet 
13 § 
Hel-
uppdrag på 40 % eller mer. 

Försäkringskassan. 

Ersättning för kostnader 

Resekostnader och traktamenten 

14 § 

resekostnads-

årligen enligt 23 §. 

Barntillsynskostnader 

15 § 

kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. 



Sid 9 

Ersättning betalas också för barnomsorgsavgift som erlagts för barn som vistats i allmän förskola 

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. 
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 

 med funktionsnedsättning eller svårt sjuk 

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 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. 

Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 

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 

-17 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av 
arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 
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utanför den avgiftsfria tiden. 

som anges i 2 stycket. 

Kostnad för vård och tillsyn av person 
person. 

16 § 

vårdbiträde, gr 2. 

17 § 

inkomst av 7,5 basbelopp fördelat på 260 dagar: 

7,5 * basbeloppet 
260 

Övriga kostnader 

18 § 
För andra kostnader än som avses i 14 
särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Page 290 of 306



Sid 10 

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. 

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. 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 

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. 

Följande belopp i bilaga 1 justeras årligen med hänsyn till löneavtal för anställda enligt 

Schablonbelopp och maxbelopp enligt 4 §. Beloppen avrundas till närmaste heltal 

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 
och personalutskott, som också fastställer beloppen. Avsikten är att 
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Gemensamma bestämmelser 

Hur man begär ersättning 

19 § 

20 § 

Tolkning av bestämmelserna 

21 § 

Utbetalning 

22 § 

Omräkning 
23 § 

följande: 
-

kronor. 
-

-
-
-

kommunstyrelsens arbets-
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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 
Revidering i KF 2020-06-22 § 136 



Bilaga 1 Uppräknade belopp 

Uppräkningsdatum 
måndag den 16 sept 2019 

Telefon: 0911-69 60 00 Webbadress: www.pitea.se 

 ersättning till förtroendevalda 
 ”Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda”.  

Nedan finns de grundbelopp som används för att räkna fram arvoden. 

Schablonbelopp Maxbelopp 
2 896 kr 

674 kr 

864 100 kr 

108 500 kr 

144 kr 

175 kr 
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Aktuella belopp för 
Storlek och fördelning av arvoden framgår i 

Förlorad arbetsförtjänst för förrättning 

1/1 845 kr 

Arvoden för sammanträden (10 §) 

1/1 arvode 

Årsarvode 100 % 

Grundbelopp för partigruppledararvode 

Grundarvode per timme för valförrättare 

Timlön för färdtidsersättning 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

Utdragsbestyrkande 

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 

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 

(1 av 1)Page 14 of 14

 

 
   

 

       
        

           
     

           
             

       
        

            
          

              
           

         

              
 

Kommunstyrelsen 

§ 57 
Särskilt beslut om årsarvodering 
Diarienr 19KS160 

Beslut 

förtroendevalda och beslutet ska bifogas denna. 

Ärendebeskrivning 

förtroendevalda föreskriver. 

Signatur justerare 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

Utdragsbestyrkande 

Avvikelserapportering måltidsservice 

Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen avseende perioden 2020-01-01 

Fastighets- och servicenämnden uppdrar till Måltidsservice att, vid behov, löpande vidta 
åtgärder med anledning av inkomna avvikelserapporter. 

Barn- och utbildningsnämnden delges redovisningen. 

2014-01-01 tog Fastighets- och serviceförvaltningen över sammanställningen av 
avvikelserapporter enligt överenskommelse mellan Socialtjänsten och Fastighets- och 
serviceförvaltningen. Kost- och servicenämnden redovisar avvikelser rörande ordinärt boende 
från och med 1 januari 2019 på grund av ny politisk organisation. 

Avvikelserna ska utgöra underlag för kvalitetsförbättringar inom respektive förvaltning. Det 
finns ett inarbetat system för återkoppling och dialog på alla nivåer mellan Socialtjänsten och 

2020 T1 Avvikelser måltidsleveranser FSN 1.0 

(1 of 1)

 
 

 

       
 

           
     

  

    
 

        
        

         
           

          
              

  

     

Fastighets- och servicenämnden 

§ 33 

Diarienr 20FSN8 

Beslut 

- 2020-04-30. 

Socialnämnden delges redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

Fastighets- och serviceförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
 

Page 295 of 306

Signatur justerare 



Page 296 of 306

 

 
 

 
 

 
 

  

 
      

             

 

  

 
 

       
     

      
   

 

  
 

 

   

 
            
      

 
  

 

 

Datum 

2020-05-18 

20FSN8-2

Sammanställning avvikelserapporter måltidsservice, Fastighets-

och servicenämnden 

Inrapporterade avvikelser rörande produktion av mat till förskola, skola samt vård- och 
omsorgsboende under första tertialet 2020 samt inrapportering av avvikelser rörande 
slutberedning i förskola och skola redovisas i detta dokument. Inrapportering av avvikelser rörande 
slutberedningen startade februari 2020. 

Avvikelser produktionskök 

Sammanställning 2020, produktionskök 

Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

20202 

Antalet inskickade avvikelser var 155 stycken under tertial 1 år 2020. Det finns inget jämförbart 
resultat eftersom sammanställningen tidigare skedde per kvartal. 

Resultat tertial 1 2020, produktionskök 
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress 
941 85 PITEÅ Stadshuset 0911-69 60 00 www.pitea.se 

www.pitea.se


 

 
 

 
 

     
        

   
    
   

    
   

    
 

       
    

 
         

         
          

 

         
        

      
      

 
     

    
       

     
 

     
      

        
 

    
   

   
 

         
    

 
      

    
 
 

 

      
          

     
 

    
     

Beställning: Beställning/avbokning enligt överenskommelse 
Hygienkrav: Boxar, vagnar och kantiner uppfyller inte hygienkraven 
Leverans: Fel vara skickad/utebliven/returnerad 
Matkvalitet: Fel temperatur, fel konsistens. 
Paketering: Trasig förpackning 
Tidsavvikelser: För tidig/för sen leverans 
Övrigt: Kryddning, utseende 
Synpunkter: Egna synpunkter 

Kategorierna matkvalitet och leveranser erhåller flest avvikelser. Under denna period har flest 
avvikelser rapporterats avseende matkvalitet. 

Under 2019 infördes att rapporterade avvikelser ska ange vilken typ av kost som avses, normalkost 
eller specialkost. Av totalt inkomna avvikelser avser 67 % normalkost och 33 % specialkost. Med 
hänsyn till berörda portioner avser 96 % normalkost och 4 % specialkost. 

Avvikelser avseende matkvalitet handlar om olika maträtter och rör främst avvikande temperatur 
men även konsistens, utseende/innehåll och felaktig kost. Avvikelser avseende matkvalitet rör 
främst Norrfjärdens och Hortlax produktionskök men även övriga produktionskök omfattas. 
Avvikelserna rör både normalkost och specialkost, merparten normalkost. 

Leveransavvikelserna omfattar samtliga produktionskök och avser beställningar som uteblivit eller 
är felaktiga. Lägst antal avvikelser avseende leverans hade Hortlax produktionskök likt 
rapporteringen per sista kvartalet 2019. Avvikelserna omfattar både normalkost och specialkost, 
relativt jämn fördelning mellan de bägge kosterna. 

Paketeringsavvikelser handlar om att förslutningsfilmen lossnat, trasiga förpackningar, för tätt 
packade plättar, märkning och felpackat lunch/middagsmat. Merparten avser Öjebyns 
produktionskök. Avvikelserna rör både normalkost och specialkost, främst normalkost. 

Avvikelser rörande beställningar avser uteblivna beställningar, felaktiga beställningar/leveranser, 
följesedel. Avvikelserna rör Öjebyns produktionskök och Strömbacka produktionskök. Alla 
avvikelser utom en rör normalkost. 

Övriga avvikelser avser smaksättning, ben/plastbitar i mat, plast som sitter för hårt på formarna och 
utseende/innehåll. Avvikelserna omfattar samtliga produktionskök och avser endast normalkost. 

Strömbacka produktionskök och Öjebyns produktionskök har erhållit synpunkter, dessa handlar om 
maträtters innehåll, menyn och uppmärksammande av helgdagar. 

Inskickade avvikelser per enhet 2020-01-01-2020-04-30, produktionskök 

Under tertial 1 har 638 738 portioner producerats, 155 avvikelser har rapporterats vilka berörde ca 
4 550 portioner. Se tabell nedan, i tabellen framgår även statistiken fördelad på förskola, skola och 
på respektive vård- och omsorgsboende från produktionsköken. 

Inkomna avvikelser berör 0,71 % av producerade portioner, till detta ska läggas ett mörkertal som 
inte går att uppskatta. Antal ”berörda portioner” avser hur många portioner som 

2(7) 

20FSN8-2
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20FSN8-2

avvikelserapporten omfattar. Ett fåtal har inte uppgett detta eller exempelvis angett ”alla”, varför 
det finns ett mörkertal. 

Produktions 
kök Enhet 

Antal 
levererade 
portioner 

Antal 
Avvikelser 

Berörda 

portioner 

antal % Avslutade 
Öjebyn Förskola 91 960 14 172+? 0,19% 14 

Skola 179 687 26 3 856 2,15% 26 
Specialkost Förskola och 
skola 

5 691 0 0 
0,00% 

Specialkost Vård- och 
omsorgsboende 

15 361 25 45 
0,29% 

25 

Totalt 292 699 65 4 073+? 1,39% 65 

Strömbacka Berggården 16 091 2 18 0,11% 2 
Källbogården 9 999 3 22 0,22% 3 
Mogården 17 341 7 36 0,21% 7 
Munkberga 10 365 0 0 0,00% 0 
Ängsgården 16 101 2 19 0,12% 2 
Trädgårdens äldrecentra 8 047 0 0 0,00% 0 
Öjagården 9 362 4 54 0,58% 5 
Österbo 13 949 11 56+? 0,40% 10 
Strömbacka gymnasium 55 306 0 0 0,00% 0 

Totalt 156 561 29 205+? 0,13% 29 

Hortlax Hortlaxgården 13 086 10 32+? 0,24% 9 
Roknäsgården 13 729 14 63 0,46% 14 
Förskola 16 578 3 32 0,19% 3 
Skola 53 260 0 0 0,00% 0 

Totalt 96 653 27 127+? 0,13% 27 

Norrfjärden Norrgården 18 497 32 121 0,65% 32 
Rosågränd 5 842 1 7 0,12% 1 
Gruppboende 80 0 0 0,00% 0 

Förskola 24 062 1 1 0,00% 1 

Skola 46 856 0 0 0,00% 0 

Totalt 95 337 34 129 0,14% 34 

Totalt 641 250 155 4 534+? 0,71% 155 

Samtliga inrapporterade avvikelser är avslutade. 

Analys produktionskök 

Totalt berör inrapporterade avvikelser mindre än 1 % av producerade portioner, dock finns ett litet 
mörkertal. Då uppgift över antal berörda portioner numer måste fyllas i görs bedömningen att 
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mörkertalet kommer att upphöra i framtiden. Avvikelserna rör 4 % av specialkosten, vilket är ett 
prioriterat område. 

Trots att det inte finns något jämförbart resultat sedan tidigare kan vi konstatera att kategoriernas 
inbördes ordning är i stort densamma. Kategorierna ”matkvalitet” och ”leverans” är fortsatt de 
kategorier som erhåller flest inrapporterade avvikelser. Det avser både normalkost och specialkost. 

De avvikelser som rör matkvalitet avser olika maträtter och bedöms vara av tillfällig karaktär. 
Avvikelserapporter rörande matkvalitet har ökat i Hortlax i relation till övriga köks inrapporterade 
avvikelser och i Norrfjärden är nivån relativt likt senaste rapporteringen. Detta beror på markant 
ökat antal rapporterade temperaturavvikelser under en period. Avvikelserna avser temperatur vid 
ankomst till vård- och 
måltidsservice personal. En utredning gjordes, den visade att de temperaturmätningar som sker 
innan leverans till kund inte uppvisade samma temperaturavvikelser som temperaturmätningarna 
vid vård- och omsorgsboendena. Kontakt togs med boendechefer vid inrapporterande vård- och 
omsorgsboenden för att undersöka om temperaturmätningarna genomfördes korrekt. Därefter har 
avvikelser rörande temperaturer minskat. Matkvalitet är den kategori som erhållit flest avvikelser 
avseende normalkost. 

Avvikelser som rör leverans avser främst uteblivna beställningar. Vi ser att avvikelserna beror på 
mänskliga faktorn i merparten av fallen men även att beställning inte skett, många röda dagar 
inträffat under en period vilket innebär färre leveransdagar för vår grossist och därigenom 
svårigheter att erbjuda färska grönsaker. Strömbacka produktionskök har startat upp sin 
verksamhet med nya förutsättningar i renoverade och utbyggda lokaler. Bland annat har det 
utbyggda dietköket bidragit till att antalet avvikelser rörande leverans av specialkost minskat. 
Liksom de större och bättre förutsättningarna i det nya köket bidragit till färre leveransavvikelser 
för normalkost. 
fjärde kvartalet 2019. Specialkost har flest inrapporterade avvikelser avseende denna kategori. En 
särskild uppföljning av uteblivna special koster sker vid produktionsköken eftersom de är 
prioriterat. 

Övriga avvikelser är färre i relation till fjärde kvartalet 2019. Det går inte att finna någon 
systematisk förklaring. 

Åtgärder produktionskök 

Måltidsservice arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra sin verksamhet. Rapporterade 
avvikelser analyseras och åtgärder vidtas för att eliminera eller minimera riskerna framgent. Detta 
är ett led i kvalitetsutvecklingsarbetet som bedrivs inom måltidsservice. Under perioden har 
nedanstående åtgärder vidtagits vid respektive produktionskök: 

Öjebyn har vidtagit följande åtgärder 

 Genomgång av recept 

 Meddelat meny gruppen åsikter avseende menyn 

 Genomgång av arbetsrutin i dietköket, packrutiner och rutiner rörande märkning med 
berörda personalgrupper 

 Ny rutin och meny för ersättningsrätter specialkost 

 Ny rutin tydliggörande av ansvarig i kylen 

 Meddelat transportören att de inte får ändra packningen 

 Justerat packmaskinens svetsprogram 
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omsorgsboenden för olika maträtter, vilket upplevdes som osannolikt av 

Öjebyns produktionskök har en något högre andel leveransavvikelser i relation till 
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 Meddelat/reklamerat grossisten främmande föremål i livsmedel 
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Norrfjärden har vidtagit följande åtgärder 

 Genomgång av recept 

 Genomgång rutiner; paketering och hygien 

 Genomgång av transportvagnar 

Strömbacka har vidtagit följande åtgärder 

 Genomgång arbetsrutin; leverans, slutberedning och dieten 

 Uppdaterat rutin rörande paketering 

 Genomgång av transportvagnar 

 Meddelat meny gruppen åsikter om menyn, tas även upp på kostombudsträffar 

Hortlax har vidtagit följande åtgärder 

 Genomgång av rutiner; tillagning, slutberedning, packning, temperaturmätning 

 Genomgång av transportvagnar 

 Genomgång av recept 

 Meddelat meny gruppen åsikter om menyn 

 Meddelat/reklamerat grossisten främmande föremål i livsmedel 

 Ny rutin mätning temperatur på bikomponenter 

Avvikelser slutberedningskök 

E-tjänsten för rapportering av avvikelser avseende slutberedningskök startade 1 februari 2020. 
Information om tjänsten finns på utbildningsförvaltningens hemsida/insida, utöver det har 
information lämnats till utbildningsförvaltningens avdelningschefer att tjänsten införts. Tanken är 
att elever och pedagoger ska använda e-tjänsten för rapportering av avvikelser. 

Sammanställning 2020, slutberedningskök 
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Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

Antalet inskickade avvikelser var 8 stycken under tertial 1 år 2020, varav en avvikelse avsåg tre olika 
kategorier. Eftersom avvikelserapporteringen är ny finns inget jämförbart resultat sedan tidigare. 

Resultat tertial 1 2020, slutberedningskök 
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Den kategori som erhållit flest avvikelser är mängd mat, det är främst en förskola som inrapporterat 
avvikelser. Avvikelserna rör för liten mängd slutberedd mat, några av avvikelserna gällde endast 
tillbehör till måltiden. 

Kategorin övrigt har erhållit två avvikelser. Avvikelserna avser en synpunkt kring hantering av 
plastmaterial och en avser avsaknad av grönsaker till sopplunch. 

En avvikelse som lämnats avsåg synpunkter på en ny fiskrätt gällande konsistens, kryddning och 
utseende. 

Inskickade avvikelser per enhet 2020-01-01-2020-04-30, slutberedningskök 

Under tertial 1 har 353 754 portioner slutberetts. 8 avvikelser har rapporterats vilka omfattar 148 
portioner, vilket utgör 0,04 % av slutberedda portioner. Merparten av avvikelserna avser förskolor 
vid enhet förskola/skola södra. Se tabell nedan. 

Enheter Verksamhet Antal 
slutberedda 
portioner* 

Antal 
avvikelser 

Antal berörda 
portioner 

Andel 
berörda 

portioner 

Norra Förskola 41 211 0 0 0 
Skola 35 098 0 0 0 

Totalt 76 309 0 0 0 

Södra Förskola 30 566 6 148 0,48% 
Skola 88 834 0 0 0 

Totalt 119 400 6 148 0,12% 

Västra Förskola 35572 1 0 0 
Skola 50666 0 0 0 

Totalt 86 238 1 0 0 

Övriga Skola 71 807 1 0 0 
Totalt 71 807 1 0 0 

Totalt 

Page 301 of 306

 

 
 

 

 

           
        

   
 

       
       

 
          

  
 
 

 

 
 

  
 

   
 

 

 
 

  
 

 
 
 

       
      

      

       
      

     

      
     

      

       
      

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

         

353 754 8 148 0,04% 

*(Antal inskrivna barn/elever) x (antal skoldagar)-(schablon frånvaro 15 % barn/10 % elever) 
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Analys, slutberedningskök 

Generellt förmodar vi att kunskapen om e-tjänsten inte nått ut till pedagoger och elever samt 
bedömer att inrapporterade avvikelser kommer att öka framöver. Vi anser att det inte går att dra 
för stora slutsatser utifrån inkomna avvikelser då de endast är ett fåtal. 

Avvikelser rörande kategorin mängd mat kan bero på felbeställd mängd mat, att portionering av 
mat gör att det går åt större mängd, matfriska barn tack vare ökad utevistelse, högre närvaro än 
väntat, fler 15-timmarsbarn som har börjat äta lunch. 

Åtgärd, slutberedningskök 

Måltidsservice arbetar kontinuerligt med att erbjuda välsmakande, kvalitetssäkrade och 
näringsriktiga måltider. Vid avvikelser sker analys och felsökning och åtgärder vidtas för att 
eliminera eller minimera avvikelser i framtiden. Bland annat sker dialog med berörd personal för att 
undersöka orsak till avvikelse. Detta är en del i det kvalitetsarbete som bedrivs inom måltidsservice. 

Under perioden har nedanstående åtgärder vidtagits vid berörda kök: 

 Dialog och genomgång av inkomna avvikelser med berörd personal 

 Genomgång av beställningsrutin, ser över mängden mat vid beställning/servering 

 Synpunkter på menyn är skickade till menygruppen 

 

Ytterligare marknadsföring av e-tjänsten kommer att ske. 

Helena Lundberg 
Kostchef 
Måltidsservice 
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Upprättat 3 nya avvikelser som anmälts i fel e-tjänst och skickat till berört produktionskök. 
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Socialnämndens arbetsutskott 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2020-08-19 

§ 126 
Återkoppling av ärendebevakningslistan 2020 
Diarienr 20SN18 

Beslut 
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för september 2020. 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – redovisas hösten 2020 
- Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart anhörigstödverksamhet – redovisas 
hösten 2020 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Ärendebevakningslistan september 2020 

Besluts-
datum 

§ Uppdragsbeskrivning Klart senast Ansvarig 

2017-10-25 Sn Slutföra Framtidens stöd och omsorg Hösten 2020 Socialnämndens 
ordförande 

19-12-18 Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart 
anhörigstödverksamhet 

Redovisas till SN 
vårterminen 2020 

Chef En ingång 
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