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Riktlinjer  

Piteå kommuns tillväxtpolitiska reserv (TPR) har som syfte att finansiera tillväxtskapande 
satsningar i Piteå kommun, gärna tillsammans med andra aktörer. Tillväxtskapande satsningar 
definieras i Piteå kommuns näringslivsprogram. Riktlinjerna har som syfte att skapa tydliga 
spelregler för såväl Kommunstyrelsen som för ansökande part och utgöra grunden för Piteå 
kommuns styrning över de aktiviteter som utförs med hjälp av medel från den tillväxtpolitiska 
reserven.  

De tillväxtskapande insatserna består av: 
 Projekt upp till 3 år 
 Långsiktiga satsningar, i ex vis regionala bolag/sammanslutningar 
 Varumärkesbyggande insatser, som styrs av riktlinjer för sponsring 

Piteå kommuns näringslivsarbete fastställs i näringslivsprogrammet 

Piteå kommuns näringslivsprogram 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.  

Näringslivsprogrammet är vägledande för Piteå kommuns medverkan i utvecklingsinsatser via den 
tillväxtpolitiska reserven.    

Projektansökan     
Ansökningar tas emot löpande under året. Vid ansökan om medel ur reserven ska i underlaget till 
Kommunstyrelsen framgå: 

 Den totala budgeten för aktiviteten  
 Alla finansiärer  
 Under vilken tidsperiod aktiviteten ska genomföras  
 Äskade medel  
 Eventuellt tidigare beviljade medel från Piteå kommun 
 Vilka förväntningar som finns på kvarstående effekter efter genomförd aktivitet  
 En kortare redogörelse för aktivitetens syfte och mål samt genomförandeplan  
 Sökande aktör  
 Aktivitet/Projektansvarig 
 När och hur återrapportering sker  

Bedömning av ansökningar  

Projekt eller långsiktiga satsningar ska innan beslut beredas. De ska bedömas utifrån 
projektets/aktivitetens förmåga att bidra till Piteå kommuns mål med tillväxtarbetet genom bland 
annat följande kriterier:  

1. Projektets mål kopplat till Piteå kommuns näringslivsprogram  
2. Projekt inom näringslivsprogrammets spjutspetsområden är prioriterade 
3. Projektägarens förutsättningar för genomförande av projektet 
4. Projektets Ambitioner att stärka jämställdhet och mångfald 
5. Hur projektägaren harmoniserar med kommunens värderingar 
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6. Proportionalitet i ekonomisk insats gentemot nyttan av projektet/långsiktiga satsningen för 
Piteås näringsliv och medborgare. 

Styrning  
Styrning över de projekt som ingår i den Tillväxtpolitiska reserven kan utföras på två sätt:  

 deltagande i styrgrupp eller styrelse 
 deltagande på årsmöte 

Styrgrupp  

Piteå kommun ska vara en aktiv aktör och ta plats i styrgrupp i de projekt/aktiviteter/ 
sammanslutningar som anses strategiskt viktiga för kommunens utveckling. 

Årsmöte/bolagstämma  

Vid långsiktiga satsningar är det vanligt att satsningen bedrivs av en för ändamålet bildad 
sammanslutning (företag, stiftelse, förening). Delaktigheten från kommunens sida ska vara stor i 
sådana satsningar för att påverka riktningen av verksamheten. Styrningen sker genom aktivt 
deltagande på årsmötet/bolagsstämma eller på andra sammankomster  

Uppföljning till Kommunstyrelsen  
De satsningar som görs genom den Tillväxtpolitiska reserven ska till Kommunstyrelsen följas upp 
genom att:  

 Inför varje beslut om användande av medel ur tillväxtpolitiska reserven ska en kort 
redogörelse för behållningen i reserven medfölja. 

 En årlig uppföljning av övergripande karaktär. Uppföljningen bör genomföras så att den 
inte krockar med budgetprocessen. Innehållet ska redovisa hur medlen fördelats under året 
samt hur väl Piteå kommun når upp till de nyckeltal, som redovisas i 
näringslivsprogrammet.  

 Varje år ska ett antal projekt, av Kommunstyrelsen valda, återredovisas. Företrädelsevis av 
representanter från projektet.  

 Större projekt, då Piteå kommuns ekonomiska insats överstiger 500 000 kronor, ska alltid 
återredovisas vid projektets slut.  

 Långsiktiga satsningar ska prövas varje mandatperiod och verksamhetsberättelse/årsbokslut 
ska årligen delges kommunstyrelsen. 

Utbetalning av medel  

Piteå kommun är mån om att små aktörer ska kunna driva projekt och är därför i behov av likvider 
för att genomföra sina idéer. Därför betalar Piteå kommun generellt sett ut medel i förskott. En del, 
10 procent av totalt beviljat belopp, behålls fram till godkänd slutrapport. Om projektet genomförs 
till mindre kostnader än uppgivet åligger det projektägaren att meddela Piteå kommun detta och att 
i dialog med kommunen återföra överblivet medel efter genomfört projekt. Kommunstyrelsen kan 
besluta om avvikelse från ovanstående. I långsiktiga satsningar sker utbetalning av medfinansiering 
utifrån Piteå kommuns beslut. 
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Avvikelser  

När en aktivitet, projekt eller sammanslutning har en större avvikelse från projektbeskriv-
ningen/verksamhetsplan ska det återrapporteras till Piteå kommun som finansiär. Rapporten ska 
föredras på beredning eller när så bedöms på kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid graverande 
avvikelser förbehåller sig Piteå kommun rätten att avbryta finansieringen av ett projekt, 
företrädelsevis i samråd med övriga finansiärer.  

 
 
Antagen av KS 2013-03-04, § 58 
Reviderad av KS 2020-11-23 § 277 
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