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§ 126
Motion (M) – Utred alternativ för nytt äldreboende i Piteå
Diarienr 18KS90

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen Utred alternativ för nytt 
äldreboende i Piteå.
 

Reservationer
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och 
Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Johansson (M) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

Att kommunfullmäktige beslutar att byggnation, ägande av fastighet samt drift av kommande 
äldreboendeplatser ska konkurrensutsättas externt och kunna utföras av andra parter än Piteå 
kommun.

Dessutom anförs i motionen:

Enligt den demografikurva som idag är känd för Piteå Kommun så kommer kommunen med 
största sannolikhet att behöva utöka antalet platser i äldreboenden ytterligare, förutom de 
redan beslutade nya platserna på Berget. Den brist på äldreboendeplatser som vi riskerar att 
hamna i (och delvis redan har) innebär att äldre personer blir kvar längre hemma i sina 
bostäder, ofta med en känsla av otrygghethet, och med ett mycket omfattande behov av 
hemtjänst.

Vi vill ge Piteborna valfrihet och hög livskvalitet bl.a. genom att kommunen har en positiv 
och uttalad inställning till att konkurrensutsätta den framtida äldreomsorgen, såväl ägandet av 
fastigheten som driften.
Idag är privata utförare mycket viktiga partners till kommuner och landsting, och de är många 
gånger avgörande för att kommuner ska klara av det ökande vård- och omsorgsuppdraget runt 
om i landet. Under 2017 stod privata företag för lika stor del av nytillkomna 
äldreboendeplatser som kommunerna. När det gäller driften av äldreboenden så är andelen 
privat drivna äldreboenden 20 % i Sverige men endast 1% i Norrbotten.

Bodens kommun har nu påbörjat bygget av deras första privata äldreboende som även ska 
drivas av den privata aktören Norlandia Sverige AB. Bodens socialdemokratiska 
kommunalråd, Inge Andersson, säger" Jag är övertygad om att det kommer att utveckla 
äldreomsorgen i Boden och sprida ringar på vattnet i Norrbotten. Det här är början på något 
mer framöver." Att dessa ringar ska sprida sig till Piteå känns som en naturlig utveckling för 
oss Moderater.

Med privat byggande slipper kommunerna stå den ekonomiska risk det innebär att investera i 
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nya byggnader och kommunens likviditet kan användas till andra angelägna områden och 
investeringar. Kommunen kan sprida riskerna, få nya äldreomsorgsplatser och fler 
arbetsgivare som kan vara med och bygga, leda samt utföra vår framtida vård och omsorg. 
Personalen inom vård och omsorg får möjlighet att välja arbetsgivare och påverka sin 
arbetssituation. Privata utförare kan vara en del av lösningen - om vi tillåter dem att vara det!

Vi vill att kommunens pengar ska användas så effektivt som möjligt utifrån de mål vi 
fastställer. Det är inte bara eftersträvansvärt utan även en skyldighet som Piteå Kommun har 
gentemot sina kommuninvånare.

För att bereda personal inom omsorgen i Piteå Kommun fler arbetsgivare samt bereda de äldre 
som behöver omsorgsboende i Piteå en möjlighet att välja olika typer av boende, inriktning 
m.m. yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar att byggnation, ägande av fastighet samt drift 
av kommande äldreboendeplatser ska konkurrensutsättas externt och kunna utföras av andra 
parter än Piteå kommun.
__________
Kommunfullmäktige har den 19 februari 2018, § 29, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 februari 2019
Motionens förslag tar upp dels byggande och ägande av fastigheter och dels drift av 
verksamheten. Byggande av nya fastigheter är alltid ute på externt anbud. Ägandet av de 
fastigheter som finns för vård och omsorgsboende är idag uppdelat mellan 
fastighetsförvaltningen och PiteBo. PiteBo erbjuder även ordinärt boende för äldre i form av 
både seniorboenden och trygghetsboenden med samvaroverksamhet. Det är givetvis möjligt 
att även andra aktörer på marknaden kan erbjuda lämpliga fastigheter men det bör då avgöras 
med utgångspunkt i de vid den tiden rådande behoven.

Gällande driftsform konstaterar kommunledningsförvaltningen att det i första hand är en 
politisk fråga hur man vill bedriva och kontrollera verksamheten, och lämnar därför inget 
förslag till beslut.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Motionären har rätt i att demografiutvecklingen visar att det kommer att finnas ett långsiktigt 
större behov av äldreomsorgsplatser. Detta följs noga av Socialtjänsten och de har en plan för 
att möta upp det behovet.
Jag ser få anledningar till att privatisera driften av äldreomsorg. Inte heller visar studier på att 
kvalitén på något sätt skulle vara bättre vid privata lösningar, snarare tvärt om.

Jag har fullt förtroende för att den duktiga personal som vi har inom vården och omsorgen på 
bästa sätt förvaltar de resurser som kommunfullmäktige ställer till förfogande och erbjuder ett 
gott omhändertagande av våra äldre medborgare.

Att erbjudas plats på ett särskilt boende är en fråga om brukarens behov och hur de bäst kan 
tillfredsställas. Driftsformen har i sig ingenting med det att göra. Det är min övertygelse att 
kommunen har bäst möjlighet att garantera ett bra omhändertagande om vi inte tar in 
utomstående aktörer för att klara våra grunduppdrag och yrkar därför avslag på motionen.
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Yrkanden
Brith Fäldt (V) och Elisabeth Vidman (S): Bifall till förslaget.
 
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Karl-Erik Jonsson (M) och Helén Lindbäck (KD): 
Bifall till motionen.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt förslaget.
 

Anteckning
Anders Nordin (SLP) och Johnny Åström (SJV) återkommer med yrkanden i 
kommunfullmäktige.
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§ 128
Motion (SLP) - Vänorter och utvärdering av dessa Grindavik
Diarienr 18KS241

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen Vänorter och utvärdering 
av dessa Grindavik färdigbehandlad.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger Kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för vänortsarbetet.
 

Reservationer
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och 
Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

att man gör en grundlig analys över vänorts-relationen med Grindavik med syfte att lägga 
fram förslag som utmynnar i ett avbrytande av vänortssamarbetet eller utvecklar det till något 
som är positivt för både Piteå och Grindaviks kommande generationer.

Dessutom anförs i motionen:

Vänortssamarbetet är en del av Piteå kommuns internationella arbete som är inriktat på att 
stödja demokratiska krafter och en hållbar utveckling. Kommunens internationella kontakter 
sker främst i EU- projekt, nätverk, vänortssamarbete, kommunala partnerskap samt skol- och 
kulturutbyten. Dessutom sker utbyten och samarbeten av skilda slag mellan föreningar och 
andra aktörer i de respektive vänorterna. Allt sedan 1977 har Piteå haft vänortsförbindelser. 
Detta år skrevs vänortsavtal med franska St. Barth i Karibien och isländska Grindavik. Nio år 
senare, 1986, slöts ett avtal om vänortsförbindelse med ryska Kandalaksha. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar både om att skriva vänortsavtal med nya vänorter och att 
avveckla gamla.
Syfte:
Idag är syftet främst att vidga horisonten genom att dela erfarenheter, utbyta ideer, besöka 
varandra och diskutera gemensamma intressen och om möjligt genomföra gemensamma 
projekt. Det är önskvärt att utbytet sker mellan kommunorganisationerna, likväl som mellan 
frivilligorganisationer, föreningar, individer och institutioner. Samarbete och utbyte ska 
fortsätta att utvecklas inom kommunens olika verksamhetsområden samt utvidgas till nya 
områden som näringsliv.
Vad vill Piteå kommun uppnå med vänortssamarbetet?
1. öka förståelsen mellan olika kulturer för att förebygga främlingsfientlighet,
2. ge unga möjligheter till internationella kontakter för att motverka främlingsfientlighet och 
underlätta inträdet på en alltmer internationell arbetsmarknad
3. stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika 
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verksamhetsområden samt nya områden som näringsliv, energi mm
4. främja bildande av vänortsföreningar som utvecklar samarbetet mellan Piteå och respektive 
vänort
5. öka intresset för Sverige, vår region och Piteå.

Organisation Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för vänortssamarbetet. 
Vänortssamordnaren leder arbetet tillsammans med en vänortskommitte bestående av 
kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice 
ordförande.
Officiella besök Grindavik minst 1 gg/mandatperiod
Kontakterna med Grindavik har varit mycket få.
Gerd Sävenstedt, vänortssamordnare skriver i början av juni 2007 följande:

Grindavik på Island har i år sakta trängt upp till medvetandenytan - och vi blev varse att 
kommunen varit vår vänort i nära 30 år. Och en vänort som vi inte borde ha misskött. Det 
inser jag nu efter att ha varit här i några dagar. Jag är här tillsammans med Helena Stenberg, 
Peter Roslund, Elisabeth Fjällström och Gun Lindkvist från BUN. När vi fick en inbjudan att 
vara med vid stadens 60:e fiskefestival började vi söka bland dokumenten och fann med 
skammens rodnad på kinderna att Grindavik blivit en förbleknad vänort.

Gerd Sävenstedt, vänortssamordnare skriver i början av september 2012 följande:
I våras bjöd vi in en delegation att komma hit med då de ungefär samtidigt tvingades säga upp 
människor inom skolan ansåg kommunfullmäktige i Grindavik att det skulle sända dåliga 
signaler till kommunmedborgarna om man samtidigt gjorde en resa till sina nordiska vänorter 
Piteå och Rovaniemi.

Då bjöd vi in oss själva för att undersöka om det finns ett intresse för att utveckla 
kontakter/samverkan mellan kommunerna. Innan vi åkte hade jag kontakt med 
handikappomsorgen, kultur fritid och turism och Piteå Summer Games. Piteå Summer Games 
kom med ett erbjudande om att bekosta resa Stockholm- Piteå, avgifter, uppehälle för ett lag 
om 20 personer om de bestämde sig för att komma. Det isländska laget skulle själva stå för 
resan lslandStockholm. Den 4 september åkte Helena Stenberg och Gerd Sävenstedt till 
Grindavik.

I samband med kommunfullmäktiges möte diplomerades tre av kommunmedborgarna, för den 
vackraste trädgården, bäst renoverade huset och en för att ha det snyggt och trivsamt runt sitt 
företag. Varje år reser de från Grindavik med en grupp fotbollsungdomar till Gothia cup, vart 
annat år är det flickor och vart annat år pojkar. Erbjudandet från Piteå gör att en nyfikenhet 
och en tanke väcks att kanske åka till Piteå i stället. Frågan väcks också om man skulle kunna 
få igång ett utbyte mellan en fotbollsklubb i Grindavik och en i Piteå.

Fakta om Grindavik: Grindavfk är en fiskestad på Reykjaneshalvön på den sydvästra delen av 
Island. Det är en av de få platser med hamn på denna kust. De flesta av de 3 214 som bor här 
jobbar inom fiskeindustrin. Utanför Grindavik finns Islands mest besökta turistplats: Den Blå 
Lagunen, som besöks av över en halv miljon turister/år.

Blå lagunen (isländska: Blaa L6niö) är ett geotermiskt spa som på senare år blivit en av de 
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mest besökta attraktionerna på Island. Blå lagunen är lokaliserad i ett lavafält på sydvästra 
Island, vid Grindavik på Reykjaneshalvön inte långt från flygplatsen Keflavfk lnternational 
Airport och huvudstaden Reykjavik. Det varma vattnet är rikt på mineraler som kiseldioxid 
och svavel, och att bada i lagunen sägs hjälpa många med hudsjukdomar som psoriasis. 
Forskare har kommit fram till att det finns speciella alger i vattnet som motverkar hudens 
åldrande. Vattnet innehåller över 200 olika mikroorganismer, vilket gör att det blir turkosblått.

Följande frågeställningar dyker då upp utifrån vad Piteå vill uppnå med vänortssamarbete.
1 & 2. Att motverka främlingsfientlighet och underlätta inträdet på en internationell 
arbetsmarknad är tämligen irrelevant för vänskapsutbytet med Grindavik.
4 & 5. Vad Piteå har för nytta av att göra Sverige, vår region och Piteå mer känt för 
Grindaviksborna är obegripligt. Varför man skall främja bildandet av vänortsföreningar med 
Grindavik är svårbegripligt. Grindavik består av en liten fiskarbefolkning och har i närheten 
en gigantisk turistanläggning bestående av ett jättelikt varmvattens-spa.
3. Att stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika 
verksamhetsområden är också inadekvat med hänsyn till Grindaviks befolkningsmängd och 
dess näringsverksamhet jämfört med Piteås.

Det finns alltså få om egentligen inga beröringspunkter där Piteå skulle kunna dra nytta av 
den kunskap och erfarenhet som finns i Grindavik. Motsvarande gäller också för Grindavik. 
Att bara för formens skull besöka Grindavik minst en gång per mandatperiod är också en 
aktivitet som är helt onödig. I synnerhet som besöket är under ett fåtal dagar och utförs av 
något politiskt högdjur tillsammans med en högre tjänsteman.

Systemet som finns nu gynnar varken Piteås befolkning eller Grindaviks.

Antingen avvecklar man samarbetet eller så utvecklar man det.

En utveckling skulle kunna vara att i en viss årsklass låter man Grindaviks skolungdomar 
vistas i familjer i Piteå under exempelvis två veckor samtidigt som de går i skolan här. 
Motsvarande antal studerande i Piteå erbjuds samma möjlighet. De här besöken skulle 
sedemera kunna redovisas som ren -slags uppsatser/dagböcker över likheter och skillnader i 
skolsituation, samhällsstruktur med mera. Det är de kommande generationerna vi skall 
stimulera och därför bör fokus ställas på denna grupp.
__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 88, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 16 februari 2019
Som de flesta kommuner så har Piteå vänorter, detta som en del i det internationella arbetet. 
Huvuddelen av kommunens internationella verksamhet bedrivs inte genom vänortssam-arbete 
utan på annat sätt, oftast i projektform. Vänortsarbetet är dock viktigt utifrån att det engagerar 
kommunmedborgarna och på det sättet bidar till större internationell förståelse. För 
närvarande finns ingen vänskapsförening Piteå-Grindavik men en förening håller på att bildas. 
Kommunen har istället samarbetat med föreningen Norden vad gäller ungdomsut-byte. 
Vänortsarbetets syfte på kommunal nivå är också att dela erfarenheter, utbyta idéer och om 
möjligt genomföra gemensamma projekt, detta för att utveckla Piteå kommun. För att 

(3 av 5)(118 av 418)



Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-04-01

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

bibehålla långsiktiga vänskapsrelationer krävs dock ett kontinuerligt utbyte på politisk nivå.

Aktiviteter de senaste åren.
2013 besökte en delegation från Grindavik Piteå i syfte att se vilka beröringspunkter som 
finns mellan de två orterna och detta resulterade i sin tur i ett antal olika aktiviteter, speci-ellt 
inom kultursektorn. Senaste besöket från Grindavik skedde i somras, då för att fira ett 40-årigt 
samarbete.

Kultursamarbete
2014 och 2015 besökte musiker och kulturarbetare från Piteå Grindavik, detta för att få till 
stånd ett utbyte på ”kultursidan”. Besöket återgäldades senare vi SM veckan 2016 när en 
musikgrupp från Grindavik besökte Piteå och genomförde några konserter.

Ungdomsutbyte
Sedan några år tillbaka har Piteå kommun lämnat bidrag till två stycken ungdomar från 
Grindavik som deltar i Föreningen Norden veckolånga årliga språksommarkurs på Framnäs 
folkhögskola. Detta bidrag föreslås upphöra.

Skolutbyte
Utbildningsförvaltningen bedriver ett antal EU projekt och i två av dessa finns ett samarbete 
med Grindavik etablerat, Leikskólinn Laut och Bergsvikens förskola samt Infärdens 
förskolor. Samarbetet innebär att förskollärare från båda platserna besöker varandra under ett 
antal veckor och på det sättet utvecklar sin kompetens.

Planerade aktiviteter.
Fortsatt skol- och ungdomsutbyte samt utveckling av detta, bland annat planeras ett besök 
från Grindaviks ungdomskommitté i framtiden. Vi arbetar också med att hitta nya gemen-
samma EU projekt. Under detta år bildas också, förhoppningsvis en vänskapsförening som 
ska främja kontakten mellan Pitebor och Grindavikbor.

Med utgångspunkt i ovanstående redovisning föreslår kommunledningsförvaltningen att 
motionen anses färdigbehandlad, samt att en verksamhetsberättelse för vänortsarbetet tas fram 
årligen.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Med utgångspunkt i kommunledningsförvaltningens redovisning av vänortsarbetet föreslår 
jag att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad samt att 
kommunledningsförvaltningen får ett uppdrag att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för 
att ge allmänheten och kommunfullmäktige full insyn i kostnader och verksamhet för 
vänortsarbetet.”

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Håkan Johansson (M) och Majvor Sjölund (C): Bifall till motionen.
 

Propositionsordning
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Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Anteckning
Anders Nordin (SLP) återkommer med yrkanden i kommunfullmäktige.
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§ 129
Motion (SLP) – Vänorter och utvärdering av dessa Kandalaksha
Diarienr 18KS242

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen Vänorter och utvärdering 
av dessa Kandalaksha färdigbehandlad.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för vänortsarbetet.
 

Reservationer
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och 
Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

att man gör en grundlig analys över vänorts-relationen med Kandalaksha med syfte att lägga 
fram förslag som utmynnar i ett utvecklar det till något som är positivt för både Piteås och 
Kandalakshas kommande generationer

att man har en tydlig och enhetlig redovisning på kommunens hemsida hur samarbetet går till 
och hur det fortskrider att vänskapsföreningarna blir de som får företräda kommunen

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund:
Vänortssamarbetet är en del av Piteå kommuns internationella arbete som är inriktat på att 
stödja demokratiska krafter och en hållbar utveckling. Kommunens internationella kontakter 
sker främst i EU- projekt, nätverk, vänortssamarbete, kommunala partnerskap samt skol- och 
kulturutbyten. Dessutom sker utbyten och samarbeten av skilda slag mellan föreningar och 
andra aktörer i de respektive vänorterna. Allt sedan 1977 har Piteå haft vänortsförbindelser. 
Detta år skrevs vänortsavtal med franska St. Barth i Karibien och isländska Grindavik. Nio år 
senare, 1986, slöts ett avtal om vänortsförbindelse med ryska Kandalaksha. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar både om att skriva vänortsavtal med nya vänorter och att 
avveckla gamla.

Syfte:
Idag är syftet främst att vidga horisonten genom att dela erfarenheter, utbyta ideer, besöka 
varandra och diskutera gemensamma intressen och om möjligt genomföra gemensamma 
projekt. Det är önskvärt att utbytet sker mellan kommunorganisationerna, likväl som mellan 
frivilligorganisationer, föreningar, individer och institutioner. Samarbete och utbyte ska 
fortsätta att utvecklas inom kommunens olika verksamhetsområden samt utvidgas till nya 
områden som näringsliv.
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Vad vill Piteå kommun uppnå med vänortssamarbetet?
1. öka förståelsen mellan olika kulturer för att förebygga främlingsfientlighet,
2. ge unga möjligheter till internationella kontakter för att motverka främlingsfientlighet och 
underlätta inträdet på en alltmer internationell arbetsmarknad
3. stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika 
verksamhetsområden samt nya områden som näringsliv, energi mm
4. främja bildande av vänortsföreningar som utvecklar samarbetet mellan Piteå och respektive 
vänort
5. öka intresset för Sverige, vår region och Piteå.

Organisation Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för vänortssamarbetet. 
Vänortssamordnaren leder arbetet tillsammans med en vänortskommitte bestående av 
kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice 
ordförande.

Officiella besök
Kandalaksha minst 2gg/mandatperiod

Målen
A: Skapa förutsättningar för att utveckla ömsesidig förståelse mellan våra städer
B. fortsatt kunskaps- och erfarenhetsutbyte i lokala självstyrande frågor
C. utveckla kontakterna mellan invånarna i Kandalaksha och Piteå
D skapa förutsättningar för människor att utbyta kunskaper och erfarenheter inom
olika områden
E. bistå projekt som handlar om områdena turism, affärsverksamhet och industri
F. samarbeta i områden som utbildning, kultur, sport och hälsoskydd
G. utveckla kommunikationslinjer

Vänortssamarbetet mellan de två städerna baseras på städernas administrativa delar, företag, 
myndigheter, läroanstalter och civila/ideella organisationer. Utbyte av kunskap och erfarenhet 
utgår från de båda ländernas lagstiftning under de formella besöken bekostas resan av den 
besökande gruppen medan vistelse och mat i staden bekostas av den stadens företrädare.
Denna överenskommelse gäller tills dess en ny fattats beslut om.
Denna överenskommelse ersätter den tidigare undertecknade överenskommelsen som gällt 
samarbete mellan de två "tvillingstäderna" Piteå (Sverige) och Kandalaksha (Ryska 
Federationen)
Denna överenskommelse gäller när den undertecknats av företrädarna för kommunen och 
administrationen i de båda städerna överenskommelsen är skriven i ett exemplar för båda 
städerna på ryska och på engelska.
Fritt översatt av Anders Nordin från den engelska avtalstexten avseende det samarbetsavtal 
som tecknats 2013-08-16 gällande Kandalaksha och Piteå

Det finns ett antal berättelser, reseskildringar och lite information om vad som hänt mellan 
Piteå och Kandalaksha. Denna information finns inte samlad på ett ställe på den kommunala 
hemsidan. Informationen är därmed svåröverskådlig. Ett antal vänskapsföreningar finns. 
Deras information finns naturligtvis separerad från kommunens men ger också en del viktig 
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information om det utbyte som sker mellan Piteå och Kandalaksha. Den kommunala 
informationen är mest från omkring år 2013. Kulturföreningen Piteå-Kandalaksja, 
Kandalakshas vänner och Sällskapet PiteåKandalaksha är de föreningar som jag funnit på 
internet.

Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande, Ylva Sundkvist, kommunchef, Brith Fäldt, 
ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden och Göran Dahlen, internationell samordnare, var de 
personer som representerade Piteå kommun i Kandalaksha 1-2 juli år 2017. Någon 
information om detta har jag inte funnit på kommunens hemsida.
Däremot fanns informationen på nedanstående länk.
http://www. mynewsdesk.com/se/pitea/news/piteaas-vaenort-kanda laksha-fi rar-500-
aar-248478

Piteås vänort Kandalaksha firar
500 år - Piteå kommun
www.mynewsdesk.com
I år firar Kandalaksha som stad 500 år. En officiell delegation från Piteå kommun reser i 
månadsskiftet juni/juli t ill Kandalaksha för att delta i ...

Punkten 4 kan väl sägas ha uppnåtts.
4. främja bildande av vänortsföreningar som utvecklar samarbetet mellan Piteå och respektive 
vänort (Vad vill Piteå kommun uppnå med vänortssamarbetet?).
Punkterna 1 och 2 kan nog betraktas som särskilt viktiga när Ryssland uppträder alltmer 
aggressivt mot Sverige och omvärlden. Stimulerar nationalistiska strömningar i det egna 
landet. Förkväver demokrati och öppenhet och har en regering som fängslar politiska 
motståndare. Motverkar inte förtryck och övergrepp av HBTQ+personligheter. Även övriga 
Piteås punkter är av vikt. Kandalaksha genomgår en kraftig befolkningsminskning. Under 
förra århundradet var befolkningen störst 1992 med 54 200 invånare. Sedan dess har 
befolkningen minskat med i genomsnitt 500 personer per år och har nu, 2017, 32 034 
invånare. Detta är också något som måste tas i beaktande i vänortssamarbetet. Skulle 
situationen vara densamma för Piteå så skulle man betrakta det som att man var i en 
katastrofsituation.

Det saknas redovisning av vad som sker på de områden som Piteå Kommun har avtalat med 
Kandalaksha. Detta är något som måste åtgärdas. Om det fortfarande sker ett utbyte av 
skolbarn från Piteå som vistas två veckor i ryska familjer i Kandalaksha och motsvarande från 
Kandalaksha så bör detta redovisas. Om inte så bör detta utbyte absolut tas upp igen. Enligt 
det samarbetsavtal/överenskommelse Piteå har med Kandalaksha bör punkten C. utveckla 
kontakterna mellan invånarna i Kandalaksha och Piteå utvecklas och fokuseras på.

Det är dyrt för Piteå Kommun att skicka de högsta politiska företrädarna och tjänstemännen 
till Kandalaksha. Dessutom har de andra viktiga uppgifter att utföra inom Piteå istället för att 
åka på på relativt ytliga vänskapsmöten. Istället bör man använda sig av de vänortsföreningar 
som finns Piteå. Utifrån den information som finns att tillgå haltar vänortssystemet med 
Kandalaksha betänkligt.

Ryssland finns i vår närhet och man måste fokusera på ett reellt samarbete. Annars gynnas 
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ingen av detta. Det är de kommande generationerna vi skall stimulera och därför bör fokus 
ställas på denna grupp.
__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 89, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 14 februari 2019
Som de flesta kommuner så har Piteå vänorter, detta som en del i det internationella arbetet. 
Huvuddelen av kommunens internationella verksamhet bedrivs inte genom vänortssam-arbete 
utan på annat sätt, oftast i projektform. Vänortsarbetet är dock viktigt utifrån att det engagerar 
kommunmedborgarna och på det sättet bidar till större internationell förståelse. För 
närvarande har Kultur och vänskapsföreningen Piteå - Kandalaksha ca 40 medlemmar. 
Vänortsarbetets syfte på kommunal nivå är också att dela erfarenheter, utbyta idéer och om 
möjligt genomföra gemensamma projekt, detta för att utveckla Piteå kommun. För att 
bibehålla långsiktiga vänskapsrelationer krävs ett kontinuerligt utbyte på politisk nivå.

Utbyten/Aktiviteter de senaste åren.

Mellanmänskligt utbyte:
Kultur och vänskapsföreningen Piteå-Kandalaksha bedriver ett aktivt arbete där många 
årligen besöker varandra på ett privat plan och ”semestrar” hos varandra. Detta har kommit 
till stånd på grund av att vänskapsföreningarna på båda sidor funnits länge och många 
vänskapsband har knutits.

Kulturaktiviteter:
Under Skärgårdsfesten får vi oftast besök av någon form av kulturgrupp från Kandalaksha, 
vanligtvis någon ungdomsgrupp som sjunger och dansar men även vuxna som uppträder. 
Detta är ett samarrangemang av kommunen och kulturföreningen.

Jubileumsfirande:
Sommaren 2017 år sedan firade Piteå och Kandalaksha 30 år som vänorter, detta genom att 
Kandalaksha besökte oss med en officiell delegation samt att även vänskapsföreningarna hade 
ett utbyte.
Utbytet återgäldades sedan genom att Piteå kommun skickade en delegation sommaren 2017 
för att fira 500 års jubileum av Kandalakshas stadsrättigheter. Även detta samordnades med 
vänskapsföreningen.

Övrig verksamhet:
Piteå kommun har tillsammans med Kandalaksha deltagit i ett Eu finansierat projekt, Kolar-
ctic, kallat ”ENERU-Efficient energy management in Barents” Projektets övergripande syfte 
var att ”öka det gränsöverskridande arbetet inom energieffektiviseringsområdet för att öka 
såväl ekonomiskt som social utveckling inom ENPIs programområde”. Projektet har inneburit 
ett skolsamarbete mellan vänorterna, samt deltagande i några konferenser vars syfte var att 
arbeta med energibesparingsåtgärder. Hela rapporten finns att läsa här http://eneru.eu.

Kommande aktiviteter:
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Utifrån de träffar vi haft så har turism kommit att framstå som ett gemensamt utvecklings-
område. För att möta detta behov skissar vi nu på ett Eu projekt (Kolarctic) ”Multinational 
Nature and Cultural Tourism Products and Routes in the Barents Region” projektet har 
deltagare från Barentsregionen (Ryssland, Finland, Sverige). Projektet är för närvarande i 
idéstadiet men planeras starta hösten 2019. https://kolarctic.info
Ett samarbete mellan musik och dansskolan och Kandalaksha för genomförandet av en 
gemensam musik och dansföreställning vid Piteås 400-års jubileum är i idéstadiet.
Under året kommer även en gåva i form av ett ”vänskapshjärta” skänkas till Kandalaksha, 
detta i samband med att Kandalaksha anordnar en ”Alley of friendship”
__________

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Med utgångspunkt i kommunledningsförvaltningens redovisning av vänortsarbetet föreslår 
jag att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad samt att 
kommunledningsförvaltningen får ett uppdrag att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för 
att ge allmänheten och kommunfullmäktige full insyn i kostnader och verksamhet för 
vänortsarbetet.”.”

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Håkan Johansson (M) och Majvor Sjölund (C): Bifall till motionen.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Anteckning
Anders Nordin (SLP) återkommer med yrkanden i kommunfullmäktige.
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§ 130
Motion (SLP) - Vänorter och utvärdering av dessa St Barthelemy
Diarienr 18KS243

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen Vänorter och utvärdering 
av dessa St Barthelemy färdigbehandlad.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för vänortsarbetet.
 

Reservationer
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och 
Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

att man gör en grundlig analys över vänorts-relationen med St Barthelemy med syfte att lägga 
fram förslag som utmynnar i ett avbrytande av vänortssamarbetet eller utvecklar det till något 
som är positivt för både Piteå och St Barthelemys kommande generationer.

Dessutom anförs i motionen:

Vänortssamarbetet är en del av Piteå kommuns internationella arbete som är inriktat på att 
stödja demokratiska krafter och en hållbar utveckling. Kommunens internationella kontakter 
sker främst i EU- projekt, nätverk, vänortssamarbete, kommunala partnerskap samt skol- och 
kulturutbyten. Dessutom sker utbyten och samarbeten av skilda slag mellan föreningar och 
andra aktörer i de respektive vänorterna. Allt sedan 1977 har Piteå haft vänortsförbindelser. 
Detta år skrevs vänortsavtal med franska St. Barth i Karibien och isländska Grindavik. Nio år 
senare, 1986, slöts ett avtal om vänortsförbindelse med ryska Kandalaksha. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar både om att skriva vänortsavtal med nya vänorter och att 
avveckla gamla.

Syfte:
Idag är syftet främst att vidga horisonten genom att dela erfarenheter, utbyta ideer, besöka 
varandra och diskutera gemensamma intressen och om möjligt genomföra gemensamma 
projekt. Det är önskvärt att utbytet sker mellan kommunorganisationerna, likväl som mellan 
frivilligorganisationer, föreningar, individer och institutioner. Samarbete och utbyte ska 
fortsätta att utvecklas inom kommunens olika verksamhetsområden samt utvidgas till nya 
områden som näringsliv.

Vad vill Piteå kommun uppnå med vänortssamarbetet?
1. öka förståelsen mellan olika kulturer för att förebygga främlingsfientlighet, 2. ge unga 
möjligheter till internationella kontakter för att motverka främlingsfientlighet och underlätta 
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inträdet på en alltmer internationell arbetsmarknad
3. stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika 
verksamhetsområden samt nya områden som näringsliv, energi mm
4. främja bildande av vänortsföreningar som utvecklar samarbetet mellan Piteå och respektive 
vänort
5. öka intresset för Sverige, vår region och Piteå.

Organisation Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för vänortssamarbetet. 
Vänortssamordnaren leder arbetet tillsammans med en vänortskommitte bestående av 
kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice 
ordförande.

Officiella besök
St Barthelemy minst 1 gg/mandatperiod

Att St Barthelemy blev Piteås vänort är en något märklig historia: I februari 1976 försökte 
fyra medlemmar från Piteå Segelsällskap - "återerövra" ön. Försöket misslyckades men ledde 
till att en delegation från St Barth följande år besökte Piteå. Resultatet av detta besök blev att 
Piteås kommunfullmäktige den 22 december 1977 fattade formellt beslut om 
vänortsförhållande mellan Piteå och St. Barthelemy kommuner. Motsvarande beslut hade då 
redan tagits av konseljen på St. Barthelemy.

En resa 2018, enligt google.se, Luleå till St Barthelemy tur och retur, kostar drygt 50.000 
kronor. Är det tjänstemän eller kommunalråd som åker blir det tillhopa en stor utgift som 
bättre kan användas till annat.

Finansiering: Det finns inget skriftligt vänortsavtal mellan St. Barth och Piteå men en 
tradition har utvecklats som bygger på de principer som finns i vänortsavtalet med vår ryska 
vänort Kandalaksha. Det innebär att värd kommunen står för boende och kostnader för de 
programpunkter som ingår. Den besökande kommunen står för resa till och från vänorten.

Enligt kommunens hemsida så har tre besök gjorts till Saint-Barthelemy; 2006, 2008 och 
2011. Den internationelle samordnaren har skrivit två reseberättelser.

2006: Officiella besökare detta år Erik Berg (c), Sune Lindström,, Emil Lundberg 
ungdomsstipendiat och Maj-Britt Lindström kommunalråd. Den politiska överklassen bjöds 
härmed på en fantastiskt fin semesterresa. Författare okänd.

2008: Officiella besökare detta år: Helena Stenberg, Brith Fäldt med medföljande, Helene 
Röckner med medföljande och Evelina Lif, som vann sommarens fototävling. Återigen är det 
den politiska överklassen som bjuder sig själva på skattebetalarnas bekostnad på en fantastiskt 
fin semesterresa. 19/11 Dagen ägnas åt att upptäcka ön för vi har ingen officiell programpunkt 
förrän till kvällen. Vi hinner med stränderna Gul de Sac, som har hotell, bungalows, cafe och 
aktiviteter och Grand Fond som är vacker med vild. På kvällen är det så dags för galamiddag 
och vi klär oss fina, packar mer presenter och beger oss till festen. Besöket varar från 13/11 
till torsdag 20/11 som är sista officiella dagen. Gerd Sävenstedt, internationell samordnare 
skrev.
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2011: Kommunens officiella delegation bestod detta år av Peter Roslund, kommunalråd, 
Elisabeth Berg, moderat gruppledare och medlem i kommunstyrelsen samt Gerd Sävenstedt, 
internationell samordnare. Återigen är det den politiska överklassen som åker på en fantastiskt 
fin semesterresa (enligt reseberättelsen; Azurblåa bukter, fantastiska sandstränder i toppklass, 
ett hav som gör att man inte behöver dröja på steget när man kliver i) på skattebetalarnas 
bekostnad.

Fakta om Saint-Barthelemy: Saint-Barthelemy är "svenskön" som blivit ett paradis för de rika 
och berömda, främst kommande från USA, på senare år. Ön som hör till ögruppen Små 
Antillerna gavs 1784 som en muta till Sverige av Frankrike i utbyte mot fria 
handelsrättigheter i Göteborg. St. Bart tillhörde därefter Sverige i nästan 100 år (ön såldes 
tillbaka till Frankrike 1878). Idag är inte arvet efter Sverige direkt överdrivet starkt, men 
huvudstaden heter Gustavia och är uppkallad efter dåvarande svenske kungen, Gustav 111. I 
nationens flagga återfinns också tre välbekanta kronor. När invånarna röstade om vilket land 
de vill tillhöra, Frankrike eller Sverige, lades det bara en röst på blågult.

Nedanför Stadhuset finns St. Barthhuset (ca 25 kvm) som är en kopia av ett vanligt 
bostadshus från St. Barth. Huset fungerade som sov-, arbets- och förvaringsplats. Köket fanns 
utomhus. Då grundvatten i stort sett var och är obefi ntligt på ön, samlade och magasinerades 
regnvatten i stora krukor eller cisterner i anslutning till huset.
I anslutning till huset finns en skärmutställning som berättar om St. Barths historia.
Byggnaden uppfördes ursprungligen 2007 på Djurgården i Stockholm som del av "Projekt 
Kolonin" (av Fredrik Helander, Fredrik Pettersson). Då det ej var möjligt att behålla 
byggnaden på Djurgården förvärvades den 2007 av familjen Eva och Thomas Wallsten, Piteå. 
Piteå kommun har iordningställt markområdet och bekostat uppsättning av huset. 
Inventarierna ingick delvis i husköpet och kompletterades av ägarna och Piteå Museum.
Enligt kommunens hemsida så gäller: St. Barthhuset kommer att visas för allmänheten 
sommartid.

Följande frågeställningar dyker då upp utifrån vad Piteå vill uppnå med vänortssamarbete.
1 & 2. Att motverka främlingsfientlighet och underlätta inträdet på en internationell 
arbetsmarknad är tämligen irrelevant för vänskapsutbytet med St Barthelemy.
4 & 5. Vad Piteå har för nytta av att göra Sverige, vår region och Piteå mer känt för öborna på 
St Barthelemy är obegripligt. Varför kommunen skall främja bildandet av vänortsföreningar 
med St Barthelemy är svårbegripligt. "Långväga sjöfarare" i Piteå och St Barthelemy har 
redan kontakt med varandra. Någon naturlig koppling mellan Piteå och St Barthelemy 
existerar inte.
3. Att stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika 
verksamhetsområden är också inadekvat med hänsyn till St Barthelemys befolkningsmängd 
och dess näringsverksamhet jämfört med Piteås.

Det finns alltså få om egentligen inga beröringspunkter där Piteå skulle kunna dra nytta av 
den kunskap och erfarenhet som finns i St Barthelemy. Motsvarande gäller också för St 
Barthelemy. Tydligen har man försökt att få till stånd ett slags utbyte av ungdomar men det 
tycks ha varit alltför framgångsrikt: "Skilda delegationer och vänortsgåvor har utväxlats 
mellan vänorterna. Ett haltande, men dock utbyte av ungdomar har inletts."
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Att bara för formens skull besöka St Barthelemy minst en gång per mandatperiod är också en 
aktivitet som är helt onödig. I synnerhet som besöket sker av politiska högdjur tillsammans 
med en högre tjänsteman.

Systemet som finns nu gynnar varken Piteås befolkning eller St Barthelemy.

Antingen avvecklar man samarbetet eller så utvecklar man det.

En utveckling skulle kunna vara att i en viss årsklass låter man St Barthelemy skolungdomar 
vistas i familjer i Piteå under exempelvis två veckor samtidigt som de går i skolan här. 
Motsvarande antal studerande i Piteå erbjuds samma möjlighet. De här besöken skulle 
sedemera kunna redovisas som ren slags uppsatser/dagböcker över likheter och skillnader i 
skolsituation, samhällsstruktur med mera. De ungdomar som skall åka till St Barthelemy bör 
självklart ha valt franska som tillvalsspråk i skolan. Ungdomarna från St Barthelemy bör 
naturligtvis ha genomgått relativt grundläggande studier i svenska. S

Det är de kommande generationerna vi skall stimulera och därför bör fokus ställas på
denna grupp.

__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 90, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning..
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 17 februari 2019
Analys
Som de flesta kommuner så har Piteå vänorter, detta som en del i det internationella arbe-tet. 
Huvuddelen av kommunens internationella verksamhet bedrivs inte genom vänortssam-arbete 
utan på annat sätt, oftast i projektform. Vänortsarbetet är dock viktigt utifrån att det engagerar 
kommunmedborgarna och på det sättet bidar till större internationell förståelse. För 
närvarande har Vänskapsföreningen Piteå-St. Barthelemy ca.50 medlemmar. Vänortsar-betets 
syfte på kommunal nivå är också att dela erfarenheter, utbyta idéer och om möjligt genomföra 
gemensamma projekt, detta för att utveckla Piteå kommun. För att bibehålla långsiktiga 
vänskapsrelationer krävs dock ett kontinuerligt utbyte på politisk nivå.

Aktiviteter de senaste åren.
2015 gjordes den senaste officiella resan till st. Barthelemy. Sedan dess har en officiell dele-
gation från ön besökt Piteå vid två tillfällen, detta sommaren 2017 samt sommaren 2018. Det 
senaste vänortsbesöket från ST. Barthelemy var för att fira vårt 40-åriga samarbete och det var 
det största i historien. Då framträdde en kör från ön bland annat på Acusticum till-sammans 
med Rosvikskören. Under de senaste år har också planering av byggande av ett ”Pitehus” 
skett.

”Pitehuset”
Tankar kring att samverka och bygga ett ”Pitehus” på ön har funnits under flera många år men 
mark för detta ändamål har saknats. Sedan något år tillbaka har dock den franska sta-ten 
skänkt ett relativt stort landområde till St. Barthelemy. Området ligger med utsikt över 

(4 av 5)(131 av 418)



Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-04-01

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

huvudstaden Gustava och ska byggas i anslutning till en botanisk trädgård.

Själva huset
Huset skulle i storlek vara kring 50kvm och fungera som liten konferensanläggning samt ev. 
café. Det ska byggas utifrån ”traditionell” Svensk design.
Användningsområde
Huset ska i första hand användas för konferensverksamhet. Huset kan även inrymma ett litet 
”Sverige/Piteåmuseum” och samt möjligheter att marknadsföra Piteå och Norrbotten. Ön har 
ca 200 000 besökare varje år, turismen är öns livsnerv och den botaniska trädgården borde 
kunna bli en turistattraktion på ön

Finansiering
St. Barthelemy kommer att äga huset och följaktligen också stå för kostnaderna men huset ska 
byggas av elever på Strömbackaskolan och sedan skeppas över till St. Barth. Piteå åtar sig att 
bygga huset som ett elevbygge. Piteå står för design och byggritning samt är även behjälpliga 
vid monteringen av huset, då av lärare och elever.

Kommande aktiviteter
Piteå kommun är inbjudna att göra ett officiellt besök på St. Barthelemy i november 2019 
med en delegation av fyra personer med anledning av invigning av huset. Under 2019 
kommer ”Piteå huset” att skeppas till ön och några lärare och elever får i uppdrag att i 
samverkan med St. Barthelemy montera upp huset.
__________

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
” ”Med utgångspunkt i kommunledningsförvaltningens redovisning av vänortsarbetet föreslår 
jag att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad samt att 
kommunledningsförvaltningen får ett uppdrag att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för 
att ge allmänheten och kommunfullmäktige full insyn i kostnader och verksamhet för 
vänortsarbetet.”.”

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Håkan Johansson (M) och Majvor Sjölund (C): Bifall till motionen.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Anteckning
Anders Nordin (SLP) återkommer med yrkanden i kommunfullmäktige.
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§ 179
Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 2020-2022
Diarienr 19KS374

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2020-
2022 och årsbudget för år 2020 med förändringar enligt nedan.

Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar år 2020 med totalt 4,7 mkr (5,2 mkr 
år 2021 och år 2022, varav engångstillskott 0,2 mkr 2020).

Kommunfullmäktige avsätter i driftbudgeten 65 mkr i en central pott till Kommunstyrelsens 
förfogande. Potten innehåller bland annat anslag till löneökningar för år 2020. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att fördela medel för löneökningar då 
lokala avtal för 2020 är klara.

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

Kommunfullmäktige fastställer mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå 
som stöd för bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2020.

Kommunfullmäktige ger nämnderna ett antal uppdrag i Verksamhetsplan 2020-2022, se under 
respektive nämnds avsnitt i dokumentet.

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa 
internbudget för år 2020 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 
genomföras.

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

Kommunfullmäktige fastställer 2020 års investeringsram om 174 mkr.
 

Reservationer
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), 
Helén Lindbäck (KD), Johnny Åström (SJV) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen lägger fram förslag till verksamhetsplan 2020-2022 och årsbudget 2020.

Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från de Riktlinjer för budgetarbetet som 
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fastställts av Kommunfullmäktige 2019-03-18.

Riktlinjerna för budgetarbetet år 2020 har utgått från beslutade budgetramar och resultatnivåer 
i VEP 2019-2021.

Den globala tillväxten dämpas och för 2019 prognostiseras den lägsta tillväxttakten sedan 
finanskrisen 2009, förklarat av bland annat utvecklingen i Kina, USA och Europa. För 2020 
förväntas en ytterligare lägre tillväxt. De svagare utsikterna gäller framförallt utvecklade 
länder. Stora orosmoln är fortsatt den alltmer utdragna följetongen kring Brexit, även 
handelskonflikten mellan USA och Kina fortgår och utvecklingen är svår att förutspå.

Den starka konjunktur som Sverige befunnit sig i de senaste åren med hög tillväxt bedöms 
dämpas under 2019. Dock bedöms läget även under 2020 vara något starkare än vad som är 
långsiktigt normalt. Sysselsättningen förväntas kommande år återgå mot konjunkturell balans. 
Arbetsmarknaden bedöms fortsatt vara stark men en svag minskning av arbetade timmar och 
antalet sysselsatta är att vänta med en fortsatt hög sysselsättning inom bland annat tjänste- och 
offentlig sektor.

Kommunstyrelsens förslag till VEP 2020-2022 baseras på följande förutsättningar:

Sveriges Kommuners och Landstings (SKLs) prognos i maj över skatteunderlagets utveckling 
indikerar lägre ökningstakt i jämförelse med den prognos som skatteintäkterna baserades på i 
VEP 2019-2021. Preliminär beräkning är gjord för kostnadsutjämning, samt LSS-utjämning. 
Kostnadsutjämningsberäkningen innebär en klar förbättring, medan LSS-utjämningen 
försämras mot tidigare VEP 2019-2021.

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar med netto 1,3 mkr för år 2020 mot tidigare beräkning 
i VEP 2019-2021.
• Skatteunderlaget är uppräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings 
uppräkningsfaktorer med 3,1 % för år 2020 och 3,1 % för år 2021, samt 3,7 % år 2022.
• Preliminär kostnadsutjämning för år 2020 medför en ökning med +4,9 mkr.
• Preliminär LSS-utjämning för år 2020 ger en minskning med -3,7 mkr.

Anslag för löneökningar avsätts och ingår i central pott till Kommunstyrelsens förfogande 
2020-2022.

Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå som fastställer vad 
som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2020 återfinns i 
budgetdokumentet.

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

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

Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar.

Budgetförslaget presenteras för den centrala samverkansgruppen den 10 juni 2019.
__________

Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet har lämnat gemensamt förslag till budget 2020 och 
verksamhetsplan 2020-2022.

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V) och Mats Dahlberg (MP): Bifall till majoritetspartiernas 
förslag med ändringen att nyckeltal endast redovisas i nyckeltalsbilagan.
 
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Helén Lindbäck (KD), 
Anders Nordin (SLP), Karl-Erik Jonsson (M) och Marika Risberg (C): Bifall till Allians för 
Piteå och Sjukvårdspartiets förslag med följande ändringar:
+10 mkr intäkt (sista året statens välfärdsmiljarder)
+3 mkr intäkt (positiv effekt komponentavskrivning)
+15 mkr intäkt (ur Centrala potten som är överfinansierad)
Totalt 28 mkr.
Samt justering av KFNs investeringsbudget för 2021 och 2022.
 

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

Beslutsunderlag
 Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 - Kommunstyrelsens förslag
 Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 - Allians för Piteå och 

Sjukvårdspartiet
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Piteå kommuns styr- och ledningssystem 
Som ett led i arbetet med att utveckla ett tillitsbaserat ledarskap både inom förvaltningar men även mellan politik och 
förvaltning föreslås en del förändringar från och med verksamhetsplan 2020-2022. En fortsatt utveckling av 
kommunens styr- och ledningssystem bör bygga på ett tillitsbaserat förhållningssätt vilket också är ett av de 
ledningsuppdrag som framgår till kommunchef i riktlinjerna för verksamhetsplan 2020-2022. 
Det innebär att kommunfullmäktige fokuserar på att ta beslut om frågor av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen. Ett sådant är att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten och att uttrycka ett 
framtida önskeläge framför att bedöma vilka nyckeltal och indikatorer som förvaltningarna ska använda vid analyser 
av måluppfyllelser. 
Att identifiera och följa relevanta nyckeltal och indikatorer blir därmed ett nämnds- och förvaltningsansvar. 
Nuvarande nyckeltal kommer att fortsätta att tillämpas i hög grad för att ge ett gott stöd i analysarbetet. 
Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar betecknas Public Governance. 
Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska områden och 
mål. Styrning och ledning är ett pågående utvecklingsarbete. Piteå kommuns styrning och ledning är indelad i fem 
komponenter där den politiska viljan och dialogen med medborgarna är centrala inslag. Processen i figuren visar hur 
kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet. 

 
Årshjul 
Årsredovisning 
Slutliga resultat analyseras och redovisas i årsredovisningen. Målbedömning sker enligt fastställd modell. 
Riktlinjer 
Kommunfullmäktige beslutar om Riktlinjer för budget och verksamhetsplan för de kommande tre åren. 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 samt för personal och ekonomi, 
fastställs i riktlinjerna. Målen ska utgöra en viktig grund i planeringsprocessen. 
Verksamhetsplan 
Utifrån nämndernas och bolagens planeringsprocess som bedrivs i enlighet med riktlinjerna fastställer 
Kommunfullmäktige budget för det kommande året samt verksamhetsplan för den kommande treårsperioden. 
Månads- och delårsbokslut 
En gemensam väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och koncern) 
signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar. 

 
Verksamhetsplan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan och den följs upp 
enligt bilden ovan. 
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Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystem 
Medborgar- eller brukardialog Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Brukardialog från ett 
förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ut ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till 
delaktighet och medskapande. 
Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund. 
Medborgarfokus Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi 
utvecklar våra verksamheter. 
Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av 
kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är dialogen indelad i 
fyra perspektiv; 

• Information Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska få 
veta vad de får för sina skattepengar. 

• Konsultation När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och kundundersökningar. 
• Delaktighet Möjlighet för medborgare att delta vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna 

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

inför budget och verksamhetsplan. 

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

 

Strategiska områden och övergripande mål 

Det finns 14 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål prioriterade 
och övriga 11 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål. 
Kommunfullmäktige har beslutat om tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser. 
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Mänskliga rättigheter 
Mänskliga rättigheter och andra globala och nationella överenskommelser som inarbetats i styrsystemet. 
Världssamfundet har utarbetat ett globalt samarbete i särskilt viktiga frågor. En hållbar utveckling är avgörande för 
vår gemensamma framtid och alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomiska, miljömässiga och den 
sociala) måste samverka. Mänskliga rättigheter och dess efterföljande konventioner utgör, enligt regeringens strategi, 
utgångspunkt i arbetet med den nya Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders 
uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter. 

Agenda 2030 en del i ordinarie arbete 
I Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och 
nyckeltal i större och mindre utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål, 
nyckeltal och syften för att mäta indikatorer som kan visa på hur kommunen bidrar i arbetet med mänskliga 
rättigheter, hållbar utveckling och Agenda 2030. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga 
Rättigheter- Mångfald samt Plan för hållbarhet. Piteå kommun har tagit ställning och initiativ genom att underteckna. 

• Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer 
och regioner att minska koldioxidutsläppen. 

• CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet. 
• ECCAR – European Coalition of Cities against Racism 

Prioriterade mål 
      

  
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

 Alla Bolag, Alla Nämnder 

  
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

 Alla Bolag, Alla Nämnder 

  
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

 Alla Bolag, Alla Nämnder 

Riktade övergripande mål 
     

  
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller 
droger Bun, Kfn, Sbn, Mtn, Sn, Öfn, KS 

  Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet Sbn, Sn, KS 

  Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Bun, Kfn, Sbn, PiteBo, PSP 

  
Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 
påverka kommunens utveckling KS 

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

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

  Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, Öfn, KS, 
PiteEnergi, Pireva, PiteBo 

  Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Fsn, Sbn, Sn, KS, PiteEnergi, Pireva, 
PiteBo 
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  Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Sbn, KS, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn 

  I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling Bun, Kfn, Sbn, KS, PSP 

  
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 
eller dopingpreparat. Kfn, Mtn, Sn, KS 

Utöver dessa riktade övergripande mål kan nämnderna besluta om kompletterande nämndsmål för att leda och följa 
upp verksamheten inom de uppdrag som de fått av kommunfullmäktige genom reglementet. 

Mål för personal och ekonomi 
     

 
 

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

Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, KS, Alla Bolag, 
Rtj 

 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser Alla Nämnder 

 
 

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

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

 

Analys 

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår 
från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det 
strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra 
det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal nyckeltal för att 
följa helheten av verksamheten, nämnderna väljer utöver dessa själva vilka nyckeltal de behöver för att följa sin 
verksamhet och kunna leverera en fullödig analys. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig 
till de egna resultaten. Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund bedömningen. 

Grund för analysen 
• Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar. 
• Åtgärder, planerade och/eller genomförda och kommunchefens ledningsuppdrag, i syfte att förbättra 

måluppfyllelsen. 
• Satsningar i verksamhetsplan (VEP) och koncernbudget. 
• "Andra värden" - ej mätbara. 

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

respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall. 
• Delårsrapport i augusti: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av 

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

• Årsredovisning: Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade för att bedöma grad av 
måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag. 

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

God ekonomisk hushållning 
• Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar 

kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en 
samlad bild av kommunens mål och målindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av 
måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Bedömningen utgör 
grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun. 
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Omvärldsanalys 

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. 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 
äldre befolkning. Det leder till ett större behov av omsorg och vård, vilket sätter press på välfärdssystemen 
och kommunens verksamheter. 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 
befolkningen kommer att minska fram till 2030. Piteå har även, framför allt i barnaalstrande ålder, ett 
mansöverskott. Gruppen 25 - 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 
tillkommer. 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 
perioden. För Piteå kommuns del betyder det att närmare 1500 personer behöver nyrekryteras under 
perioden. 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. Det kommer påverka inte bara hur vi gör saker 
men även vilka 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.  

• Fortsatt ser behovet av ”personlig service” ut att tillta, människor vill ofta ha en skräddarsydd produkt eller 
tjänst som alltid är tillgänglig.  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.  

• 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.  

• Förtroende och tillit är den nya tidens valuta. Det 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 
värdegrund. Det ger en ökad betydelse av att arbeta med organisationens värdegrund och visa tillit både 
internt mot medarbetare och externt mot medborgarna.  

• Den pågående klimatförändringen kommer att leda till konsekvenser för samhället. Med nuvarande 
utsläppstrend är världen på väg mot minst fyra graders ökning av den globala medeltemperaturen. Med ökad 
medeltemperatur följer att extremväder blir mer vanligt, översvämningar, jordskred och bränder kommer att 
öka. I och med Agenda 2030 sammankopplas klimat och mänskliga rättigheter för en hållbar utveckling. År 
2050 ska Sverige vara klimatneutralt. Kraftigt minskade utsläpp är den viktigaste förutsättningen för att nå 
målet.  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 ytterligare i Piteå kommuns omvärldsanalys 2020-2030 

Makroekonomisk utblick 
Globala tillväxten dämpas 
Den globala tillväxten dämpas och för 2019 prognostiseras den lägsta tillväxttakten sedan finanskrisen 2009, 
förklarat av bland annat utvecklingen i Kina, USA och Europa. För 2020 förväntas en ytterligare lägre tillväxt. De 
svagare utsikterna gäller framförallt utvecklade länder. Stora orosmoln är fortsatt den alltmer utdragna följetongen 
kring Brexit, där ändå riskerna för ett hårt avtalslöst utträde får anses som lägre i och med senareläggning av 
utträdesdatum. Handelskonflikten mellan USA och Kina fortgår och utvecklingen är svår att förutspå. I Europa är det 
flera nationer som stångas med svaga offentliga finanser där höga skuldsättningar är vanligt. Varningssignalerna 
gäller inte minst flera av Europas största ekonomier, så som Spanien, Frankrike och Italien, där skuldnivån överstiger 
de 60 % som i Maastrichtfördraget antogs som det tolererbara inom EU. På många håll stimuleras ekonomin genom 
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expansiv penningpolitik samtidigt som musklerna i finanspolitiken är svaga, förklarat av ovanstående. 
Avmattning även i Sverige 
Den starka konjunktur som Sverige befunnit sig i de senaste åren med hög tillväxt bedöms dämpas under 2019. Dock 
bedöms läget även under 2020 vara något starkare än vad som är långsiktigt normalt. Den avmattning som blir allt 
tydligare i omvärlden tillsammans med en eventuell förstärkning av den nu svaga kronan får effekt för vår stora 
exportindustri. Den inhemska efterfrågan, konsumtion och investeringar, är den största anledningen till den 
förväntade lägre tillväxten kommande år. Nedgången i bostadsbyggandet sätter avtryck i BNP-utvecklingen men 
offentliga investeringar förväntas öka under 2019 och 2020 och det kan mildra nedgången. 
Sysselsättningen förväntas kommande år återgå mot konjunkturell balans. Arbetsmarknaden bedöms fortsatt vara 
stark men en svag minskning av arbetade timmar och antalet sysselsatta är att vänta med en fortsatt hög 
sysselsättning inom bland annat tjänste- och offentlig sektor. 
Arbetade timmar 

 
Riksbanken, inflationen och kronan 
Inflationen har under 2018 stabiliserats kring Riksbankens mål om 2 %, trots relativt beskedlig löne- och 
prisökningstakt de senaste åren jämfört med vad som varit fallet i tidigare högkonjunkturer. Den långvariga 
expansiva penningpolitiken har, förutom att hjälpa inflationen att ta fart, även försvagat värdet av den svenska 
kronan. En svag inhemsk valuta har i det korta perspektivet hjälpt den svenska exportindustrin men risker finns att 
det på längre sikt är negativt för den svenska konkurrenskraften, exempelvis då behov av effektiviseringar inte lika 
påtagligt har visats hos företagen. Många bedömare tror att Riksbanken höjer styrräntan en gång under senaste delen 
av 2019 eller under inledningen av 2020. Därefter är det troligt att ytterligare höjningar dröjer. 
Offentlig skuldsättning 
Offentlig sektors samlande skuldsättning har under en lång period minskat och Sverige har idag en låg statsskuld i 
nivå med det finanspolitiska ramverket. Staten har kraftigt minskat sin skuld de senaste åren samtidigt som 
kommunsektorn ökat sin skuldsättning i takt med att kostnaderna stigit och investeringsbehoven ökat. Frågan är 
aktuell ur flera perspektiv. Ett perspektiv är hur balansen mellan stat och kommunsektor utvecklas när Sverige har 
välmående statsfinanser men kommunsektorn blir allt fattigare. Ett annat är utifrån ett stabilitetsperspektiv då 
penningpolitikens verktyg att möta kommande konjunkturförsämring är relativt svaga. Med den låga statsskuld 
Sverige har kan finanspolitikens möjligheter vara av stor vikt vid en kraftigare inbromsning i ekonomin. 
Finansieringsgap i kommunsektorn allt större utmaning 
Stora utmaningar väntar kommande år för kommunsektorn. Det stora trycket på tjänster i form av förskola, skola och 
äldreomsorg skapar utmaningar i att klara finansieringen såväl som att få tag i personal. För att möta utmaningarna 
behöver verksamheten bedrivas mindre personalintensivt i framtiden. Även diskussionen om hur samhällets resurser 
ska fördelas mellan stat och kommun kommer behöva intensifieras och de generella statsbidragen till kommunerna 
kommer behöva öka om servicenivån ska kunna upprätthållas utan kraftigt ökande inkomstskatter. 
SKL prognostiserar stora finansieringsgap inom kommunsektorn kommande år. Exempelvis år 2020 bedöms 
38 mdkr saknas för att klara ett resultat på 1 % av skatter och bidrag. Höjda skatter med 5 öre i kommunerna och 8 
öre i regionerna kan tänkas täcka 3 mdkr samtidigt som ökade statsbidrag enligt intentionerna i januariavtalet kan 
tänkas finansiera ytterligare 15 mdkr. Därutöver kvarstår 20 mdkr som behöver lösas genom andra åtgärder så som 

(152 av 418)



Planeringsförutsättningar 

14 
 

effektiviseringar eller besparingar. Ökade investeringar och ökad skuldsättningen i sektorn gör att resultatnivåer runt 
1 % bedöms som lågt för att nå långsiktigt stabilitet. Enligt aktuell prognos är kommunsektorns finansiella sparande 
blir negativt kommande år. 
Skatteunderlaget utvecklas långsammare 
Under 2018 bromsade den faktiska skatteunderlagstillväxten in efter ett antal år med kraftig tillväxt. Under 2019 
förväntas ytterligare lägre ökningstakt, kring 3,0 %, realt 1,2 %. 2020 och 2021 väntas det reala underlaget växa med 
endast 0,3 % i årstakt. 

 
Den förväntade svaga skatteunderlagstillväxten kommande år kombinerat med förväntad kostnadsökning till följd av 
ökade demografiska behov ställer stora krav på effektiviseringar. Under kommande förväntas kostnadsökning utifrån 
demografiska behov på mellan 1-1,5 % årligen samtidigt som det reala skatteunderlaget väntas växa betydligt 
långsammare. 
Under 2017 och 2018 har ökningen av arbetade timmar varit stark. Under 2019 förväntas en avmattning som 
fortsätter under 2020. Det reala skatteunderlaget är ett mått på hur stor del av ökningen som finns kvar efter 
förväntade ökningar av kommunens kostnader i form av priser och löner. Den prognostiserade reala ökningen på 
0,3 % för 2020 är den lägsta sedan 2009. Efter finanskrisen för tio år sedan har skatteunderlaget årligen ökat 
betydligt mer än vad som är att vänta kommande år. 

Piteå kommuns planeringsförutsättningar 

Personal 
Den demografiska utmaning som Piteå står inför, med ökade behov av välfärdstjänster kommer under planperioden 
ställa stora krav på Piteå kommun som arbetsgivare. 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 
rekryteras per år fram till 2022. 
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 
för medarbetarna. Verksamhetsutveckling ska uppmuntras och stödjas, utveckling av nya arbetsmetoder för att klara 
sina uppdrag kommer att krävas. En arbetsgivare som ligger i framkant i utveckling, där delaktighet och tillit präglar 
kulturen kommer att vara en framgångsfaktor. 
Sjukfrånvaron har under tiden för hälsofrämjande insatser minskat från 7,2 procent till 5,4 procent (februari-februari 
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019). 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 
på vikten av att arbeta aktivt både med det förebyggande- och rehabiliterande arbetet. 
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 
förutsättningar för chefer i organisationen. 
Lön och löneutveckling inom flera 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 
vara viktig. 
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 nära samarbete över förvaltningsgränserna. För att stimulera 
ett förlängt arbetsliv måste ett utvecklingsarbete genomföras där bland annat pensionspolicyn ses över. 
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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. 

Ekonomi 

Ekonomisk analys Piteå kommun 
Ekonomisk bakgrund 
Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat och de två senaste 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 möte morgondagens 
behov av välfärdstjänster. 

 
De senaste åren har såväl nettokostnaderna som skatteintäkterna ökat relativt kraftigt. Sedan 2015 har skatteintäkter 
och statsbidrag årligen ökat något kraftigare än ökningen på kostnadssidan, vilket förklarar den resultatförstärkning 
som skett under perioden. Resultatet har stärkts från drygt 20 mkr 2014 till knappt 70 mkr 2018. Konjunkturen 
mattas nu av och då kommer skatteintäkterna inte öka i samma omfattning som tidigare samtidigt som 
nettokostnadsutvecklingen blir svår att snabbt anpassa. Den ökade efterfrågan på kommunala välfärdstjänster som 
avspeglats i de senaste årens utveckling kan förväntas fortsätta öka kommande år. 
  

 
Sedan 2009 har omfördelning av budget genomförts genom sparbeting på 86,3 mkr och ökade driftsramar med 
166,4 mkr. 
Kommunens resultat 
Piteå kommun redovisar för perioden januari-mars negativt resultat om -2,6 mkr, att jämföra med -9,3 mkr samma 
period föregående år. Jämfört med samma period föregående år så har nettokostnaderna ökat med 26 mkr, 
motsvarande 4,3 %. På finansieringssidan har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 28 mkr jämfört med 
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samma period föregående år. 
För helåret prognostiseras överskott med 5,3 mkr motsvarande 0,2 % av skatter och generella statsbidrag. Budgeterat 
resultat för 2019 är per sista mars 42,2 mkr, 1,7 %. Målet om resultatnivå på 1,5 % motsvarar överskott på 38 mkr 
baserat på prognostiserade skatter och bidrag. 
 
Likviditet och soliditet 
Kommunkoncernen är i en period av stora investeringar som under en tid minskat likviditeten. De närmaste 
månaderna förväntas vara fortsatt utbetalningstunga och viss nyupplåning i koncernen är att vänta under hösten. 
Ränteläget är mycket gynnsamt för både kort och lång finansiering och löpande avvägning görs för att optimera 
balansen. 

 
Kommunens soliditet är fortsatt stark och har, inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen, ökat med en dryg 
procentenhet under 2018 till 44,6 % vid årsbokslutet. Exklusive ansvarsförbindelsen är soliditeten 72,0 %. 
 
Pensioner 
Pensionsskuldåtagandet för kommunen uppgick vid årsskiftet till 1 116 mkr, enligt beräkningar från KPA. 
Pensionsskulden totalt sett har minskat med 37 mkr under 2018 då utbetalningarna varit större än ränte- och 
basbeloppsuppräkningarna. Pensionsskuldsåtagandet består av två delar, en del i ansvarsförbindelsen utanför 
balansräkningen för pensioner intjänade före 1998 samt en skuld i balansräkningen avseende den förmånsbestämda 
delen av KAP-KL-avtalet. Den del som minskar är de äldre pensionerna i ansvarsförbindelsen utanför 
balansräkningen. Skulden i balansräkningen har ökat under året till följd av ökade volymer i den förmånsbestämda 
delen. Den största delen av dagens intjäning betalas löpande ut till de anställdas egna pensionsförsäkringsval och 
skuldförs inte i kommunen. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och bokfört värde på tilltänkta 
pensionsmedel, reservfonden, framgår att 908 mkr återlånas till verksamheten och den delen av pensionsåtagandet 
täcks inte av avsatta medel. 
 
Investeringar 
Investeringsbudgeten för 2019 är 278 mkr. I månadsrapport mars lämnas prognosen att 260 mkr kommer att 
upparbetas under året. Nedan presenteras urval av några större pågående projekt med prognos för årets utfall. 
Större investeringar under året (prognos): 
- Ängsgården vård- och omsorgsboende (43 mkr) 
- Förskolor och skolor (40 mkr) 
- Industriområde Haraholmen (18 mkr) 
- Om- och tillbyggnad produktionskök Strömbacka (14 mkr) 
- Reinvesteringar gator (10 mkr) 
- Reinvesteringar fastigheter (10 mkr) 
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Nämndernas utfall 
Styrelse och nämnder redovisar sammantaget underskott mot budget för perioden januari-mars på -0,6 mkr (-6,1 
samma period fg år). Socialnämndens underskott uppgår till -15,7 mkr (-12,8). För helåret prognostiseras betydande 
underskott med totalt -52,8 mkr, varav socialnämnden -53,8 mkr. Övriga nämnder lämnar prognoser kring noll. 
Helårsutfallet 2018 för samtliga nämnder var -28,6 mkr. 
Socialnämnden  
Socialnämnden har de senaste 10 åren beviljats en utökad budgetram med 89 mkr, men prognostiserar trots det 
underskott om -53,9 mkr för helåret. 
För perioden januari-mars redovisar socialnämnden underskott med -15,7 mkr. Helårsprognos lämnas med 
underskott om -53,9 mkr, att jämföra med helårsutfall 2018 på -47,7 mkr. 
Stöd och omsorg redovisar budgetavvikelse för perioden på -9,8 mkr, vilket är ca 2,2 mkr bättre än motsvarande 
period förra året. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -44,5 mkr vilket är 6,5 mkr sämre än utfallet för 2018. 
Den största avvikelsen är inom stöd till försörjning där kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt öka under mars 
månad på grund av att fler hushåll uppbär försörjningsstöd. Inom barn och familjer har kostnaderna total sett varit 
lägre än 2018 och prognosen är ca 3,7 mkr bättre än fjolåret. Arbetet med att se över och omfördela bemanningen 
inom gruppbostäderna fortsätter 2019. 
Äldreomsorgen har t.o.m. mars 2019 en betydligt större budgetavvikelse än samma period föregående år. 
Underskottet om -7,3 mkr beror till största del på ökad semesterlöneskuld, fortsatt hög nivå på hemtjänsttimmarna, 
utökning av nattpatrullen och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Helårsprognosen sätts till -10,3 mkr. Beslut 
har fattats av nämnden om införande av läkemedelsrobot vilket är ett säkrare och billigare alternativ i 
hemsjukvården. 
Socialnämnden har beslutat om och planerar för åtgärder i syfte att sänka kostnaderna, men dessa kommer inte leda 
till att verksamheterna klaras inom tilldelad budgetram 2019. 
Resultatutjämningsreserv (RUR) 
Syftet med RUR är att möjliggöra utjämning av variationer i skatteintäkter över en konjunkturcykel. I samband med 
bokslut 2018 reserverades ytterligare till reserven som nu uppgår till 160 mkr. 
Central pott 
I VEP 2019-2021 finns i plan för 2020 en central pott där medel finns avsatt för löneökningar som fördelas ut till 
nämnderna då de lokala avtalen för 2019 och 2020 är klara. I den centrala potten finns också medel för eventuell 
kompensation för prisökningar. 
Internränta 
Internräntan år 2020 är 1,5 %. 
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Resultat planperiod 

 
 
I VEP 2019-2021 beräknades resultatet för 2020 uppgå till -17,0 mkr vilket motsvarade -0,66 % av skatte- och 
statsbidragsintäkterna. Betydligt lägre än kommunfullmäktiges finansiella mål för 2020 om 1,5-2,0 %. SKL har 
presenterat nya skatteunderlagsprognoser löpande under året samt preliminära beräkningar av kostnadsutjämningen 
och LSS-utjämningen för 2020. Resultatet har stärkts och uppgår nu till 17,0 mkr och 0,66 %. 
Befolkningsberäkningen har november 2018 som bas med en ökningstakt om 0,2 % per år under planperioden, vilket 
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innebär 42 183 invånare avseende år 2019. Det är en ökning med 84 invånare och dessa är med i beräkningen. 
Välfärdsmiljardernas del avseende flyktingvariabeln uppgår i senaste prognosen till 10 mkr för 2020, vilket förbättrar 
resultatet. Befolkningsvariabeln av välfärdsmiljarderna ingår redan i skatteunderlagsberäkningen. 
Med hänsyn taget till det ekonomiska läget innehålls priskompensationen för år 2020. Dock planeras det att ge 
nämnderna ett driftramstillskott på 5,7 mkr avseende 2020 samt 4,2 mkr för 2021 och 2022. 

Osäkerhetsfaktorer 
Skatteunderlagsprognoser och befolkningsprognoser 
Kommunens skatteberäkningar grundas på Sveriges Kommuner och Landstings prognoser vilka presenteras fem 
gånger per år (februari, maj, augusti, oktober och december). Över tid har förändringar i skatteunderlaget fått en allt 
större påverkan på kommunens intäkter. Bedömningen av skatteunderlagets utveckling för åren 2018-2022 har sedan 
hösten 2018 reviderats ned med 2 procentenheter, vilket får negativa effekter på kommunens skatteintäkter för 
perioden. 
För att bibehålla en fortsatt stark kommunal ekonomi och god välfärd är det avgörande att arbetsmarknaden i 
närområdet fortsätter utvecklas i positiv riktning och att tillgången på arbetskraft är tillräcklig. Piteå behöver öka sin 
befolkning i arbetsför ålder för att säkerställa detta. Prognoser av den demografiska utvecklingen visar att andelen 
personer i arbetsför ålder inte kommer att öka i samma takt som andelen barn, unga och äldre. Den största ökningen 
sker bland personer över 80 år. Migrationsverkets anläggning på Pite Havsbad stängs 1 januari 2020 och effekterna 
på befolkningsutvecklingen är osäkra. Piteås befolkningsmål att vara 43 000 invånare till 2020 infrias enligt senaste 
prognosen tidigast år 2029. 
Demografiförändringen sker såväl i Sverige som i övriga Europa, varför utmaningen också behöver mötas med andra 
åtgärder och arbetssätt. Verksamhetsutveckling med teknikstöd samt effektiviseringar blir viktiga framgångsfaktorer 
framöver för att kunna bibehålla den service och de tjänster som kommunen erbjuder och en förutsättning för att nå 
de tre prioriterade målen. 
Förändrad kostnadsutjämning 
Den av regeringen tillsatta kostnadsutjämningsutredningen lämnade sitt slutbetänkande under oktober 2018. 
Uppdraget har varit att överväga hur större samhällsförändringar fångas upp av det nuvarande 
kostnadsutjämningssystemet för kommuner och regioner, men också utreda möjligheter till förenklingar. Föreslaget 
är att det nya systemet ska träda i kraft från år 2020. Utredarens förslag till nytt kostnadsutjämningssystem har varit 
ute på remiss under våren 2019. Det förefaller inte troligt att ett införande kommer att ske till 2020 utan tidigast till 
2021. Utredningen har haft ett fokus på socioekonomiska förhållanden samt glesbygd. Piteå kommun är idag 
bidragsgivare i kostnadsutjämningssystemet och det nya förslaget innebär att kommunens bidrag till systemet skulle 
öka med 378 kr/invånare, totalt ca 16 mkr per år (i 2018 års prisnivå). Förslaget avser endast kostnadsutjämningen, 
alltså inte övriga delar i utjämningssystemet där kommunen är bidragstagare. 
AFA Försäkring 
Årspremien till AFA Försäkring, för kollektivavtalade försäkringar, har varit noll kronor under flera år och är så 
beslutat även för år 2019. Nivån på premien för år 2020 är ännu inte känd och kommer bestämmas av bolagets 
styrelse under december. 
Regeringsbildning och parlamentarisk situation 
Regeringsbildningen hösten 2018 grundas på en fyrpartiuppgörelse om politik på elva områden, kallad januariavtalet. 
Mandatfördelningen i riksdagen gör att regeringen behöver ett brett stöd för att få igenom sin politik. Statsbudgeten 
från S för 2019 grundas på förslaget från M-KD och det är ett exempel på den osäkerhet som mandatperioden 
kommer medföra för kommunsektorn. 
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Balanskravsutredning i budget 
Balanskravsutredningen i fördjupad månadsrapport mars 2019 visar att kommunens prognostiserade resultat för 
helåret 2019 på 5 mkr klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna. I 
resultatet ingår inte några balanskravsunderskott från tidigare år som ska återföras. Piteå kommun har avsatt totalt 
160 mkr i Resultatutjämningsreserv (RUR), som kan nyttjas i det fall kommunen inte skulle klara balanskravet 
enstaka år. 
Beslut om att reservera medel till respektive använda medel från RUR bör, enligt författningskommentarerna, i första 
hand fattas i samband med beslut om budget. Därför presenteras en balanskravsutredning som anger de poster som är 
aktuella utifrån budgetförutsättningarna. 

(tkr) Budget 2019 efter 
anslagsöverföring 

Prognos helår 2019, 
fördjupad 

månadsrapport mars 

Budget 2020 

Årets resultat 42 192 5 263 17 001 

Reducering av samtliga realisationsvinster    

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter    

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter    

Orealiserade förluster i värdepapper    

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 42 192 5 263 17 001 

Reservering till RUR    

Disponering från RUR    

Prognostiserat balanskravsresultat 42 192 5 263 17 001 

 

Finansiell analys 

 
Budgeterat resultat för år 2020 17,0 mkr motsvarande 0,66 % av skatter och bidrag, är betydligt bättre än i VEP 
2019-2021. Beräkningarna baseras på aktuell prognos från maj från Sveriges Kommuner och Landsting. För 2021 
beräknas ett resultat på -29,6 och 2022 är resultatet -26,7 mkr. 
I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 4,7 mkr för 2020, 5,2 mkr för både år 2021 och 
2022. Det årliga resultatmålet på 1,5-2,0 % av skatter och statsbidrag ligger i intervallet 39-52 mkr. Som fram går av 
grafen ovan nås inte det målet under något av åren under planperioden. 
Aktuell prognos för 2019 som redovisades i fördjupade månadsrapporten mars pekar även det på resultat långt under 
målintervallet. 
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Nettoinvesteringsvolymen är under planperioden en bit över riktlinjernas inriktning på 130 mkr för 2020, men 2021-
2022 är marginellt högre än den långsiktiga investeringsnivån. Investeringstakten blir en aning högre än 2016-2017, 
men lägre än utfallet för 2018 samt för prognosen avseende 2019. 

 
Som framgår av grafen kommer antalet likviditetsdagar ligga stabilt under VEP-perioden, förutsatt att viss del av 
kommande års investeringar finansieras externt. 
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Soliditeten kommer under budgetperioden ligga kring 43 %, hänsyn taget till pensionsåtagandet, vilket är en väldigt 
hög nivå. En aning lägre i slutet av planperioden i takt med de försämrade resultaten. 

Känslighetsanalys 
Tabellen nedan beskriver förenklat hur kommunens resultat skulle påverkas av ett antal olika förändringar. 

Händelseförändring Resultatpåverkan, mkr  

Löneförändring med 1 % 18  

Nettokostnadsförändring med 1 % 22  

Förändring generella statsbidrag med 1 % 3  

Förändrad utdebitering med 1 kr 98  

20 heltidstjänster (30 000 kr) 10  

Förändrad befolkning med 100 personer (utjämningssystem) 6  

Räntekostnad på lånevolym 150 mkr, +-2% 3  
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Ledningsuppdrag för det kommunövergripande utvecklingsarbetet 
I beslutade ledningsuppdrag tydliggör Kommunfullmäktige strategiska inriktningar för att möta de utmaningar som 
identifierats och för att nå kommunens mål. Ledningsuppdragen betonar vikten av att arbeta gemensamt och 
synliggör ett ömsesidigt beroende för att nå framgång. 

Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

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

Ledningskonsekvenser 
Ledningsuppdrag 2020 

 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 
Rapporteras ÅR 2020 

 
 

 Pågår 

För att arbeta mot det prioriterade befolkningsmålet läggs resurser 
på event kopplade till rekrytering. Hemlängtan i Stockholm, 
tillsammans med de fem kommunerna i den så kallade Luleåregionen, 
är ett av dessa event. PS. saknar dig som är ett rekryteringevent med 
Skellefteå är ett annat. Varje höst genomförs också en inflyttarfest i 
Stadshuset. 

Parallellt med det sker en rad aktiva företagsbesök för att utveckla 
företagsklimatet och kunna lyfta fram ett attraktivt Piteå. Vidare 
pågår ett arbete med att se över varumärkesstrategin med syfte att 
skapa en lokal stolthet för Piteå och på så sätt locka till inflyttning av 
framförallt barnfamiljer. Vi ska också verka för att utveckla 
samarbetet med närliggande kommuner, i första hand Luleå och 
Skellefteå men även andra kommuner för att synliggöra Piteås alla 
fördelar. 

Bostadsförsörjningsplanen samt handlingsplan kopplad till 
översiktsplanen och dess fördjupade översiktsplan för landsbygd och 
stadsdelar ska utgöra grundförutsättningar för att kunna öka 
befolkningen i arbetsför ålder. 

Näringslivsklimat 
 
Uppdragsbeskrivning 
Piteå har under sin utveckling mot att initialt nå 43 000 invånare 
arbetat med Piteå som boendeort med attraktiva boendemiljöer 
samt förutsättningar för pendling för att nå en större arbetsmarknad. 
Det arbetet ska fortsätta men för att nå målet om 46 000 invånare 
behöver även den lokala arbets-marknaden stärkas och det lokala 
näringslivsklimatet vidareutvecklas.  
 
Piteå som universitetsstad är viktigt att stärka, både för de stundeter 
som får sin utbildning där som för näringsliv och aktörer på orten. 
Såväl utbudet av universitetsstudier som universitetsområdet bör 
utvecklas och växa. Det förutsätter ett nära samarbete med Luleå 
tekniska universitet.  
 
Det är av avgörande betydelse att arbetet med att tydliggöra och 
paketera ”produkten Piteå” för potentiella investerare och företag 
sker i syfte att ytterligare företag ska etablera sig på orten och 
därmed stärka ortens arbetsmarknad. 
 
Beslutad 

Ledningskonsekvenser 
Ledningsuppdrag 2020 

 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 
Rapporteras ÅR 2020 

 
 

 Pågår 

Att kommunicera, engagera och bjuda in till möjligheten att påverka 
och vara delaktig är viktiga beståndsdelar i det arbete som redan 
pågår för att vidareutveckla näringslivsklimatet. Det som sker idag 
och framöver är att fortsätta arbetet med löpande företagsbesök, 
näringslivsdialoger och regelbundna möten med branschråd och 
organisationer. 

Företagslotsen kommer att synliggöras tydligare för att visa på vad 
kommunen kan bistå med. Den arbetar också för att underlätta för 
nya och befintliga företag att hitta viktig information och se vad 
kommunen kan hjälpa till med. 

Ett särskilt proaktivt arbete kommer att ske gällande etableringar 
och finnas på sådana arenor dör kommunen kan möta företag och 
organisationer som har intresse av att vilja etablera sig i Piteå. 
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Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Piteå MR- kommun 2020 
 
Uppdragsbeskrivning 
Mänskliga rättigheter (MR) är utgångspunkten för arbetet med 
mångfald. Piteå ska vara en öppen och inkluderande kommun där 
människor är stolta över sin identitet och möts med respekt, 
nyfikenhet och öppenhet. En kommun med öppen och inkluderande 
atmosfär, som är levande i både stads- och landsbygd.  
 
Arbetet under 2020 ska inriktas mot att Piteå i slutet av året ska 
kunna utnämna sig till MR-kommun. En inkluderande stark social 
sammanhållning ökar attraktionskraften och bidrar till att fler 
människor vill leva, besöka och verka i kommunen och på så sätt 
bidra till de övergripande målen. Mänskliga rättigheter är och ska 
vara grunden i de tjänster och den service som kommunen ger 
piteborna. 
 
Beslutad 

Ledningskonsekvenser 
Ledningsuppdrag 2020 

 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 
Rapporteras ÅR 2020 

 
 

 Pågår 

Aktiviteter som riktar sig till både medborgare och företag är 
genomförda med bland annat diplomeringar till företag. Piteå 
kommun deltar i SKLs nätverk för utveckling av arbetet med 
mänskliga rättigheter där utgångspunkten för Piteås arbete är dess 
roll som demokratiaktör. 

Internt i kommunens organisation förs samtal med förvaltningar och 
bolag i form av enklare workshops där situationer i verksamheternas 
vardag belyses. Det avser till exempel likabehandling i mötet med 
människor gällande gott bemötande, rätt kvalitet och god service. 

Tillit 
 
Uppdragsbeskrivning 
Tillit i samhället 
De offentliga organisationerna och dess sätt att bemöta och möta sin 
omgivning har stor påverkan främst på lokalsamhällestilliten.  
Resultat från ett antal undersökningar som genomförts visar på att 
Piteå har en relativt hög lokalsamhällestillit, piteborna känner 
trygghet och upplever en så hög trivsel att de kan tänka sig att 
rekommendera andra att flytta till Piteå.  
 
Behov finns för att fortsatt stärka trygghet och trivsel samtidigt som 
öppenhet och transparens behöver utvecklas som ett led i att stärka 
tilliten. Kommunens verksamheter behöver utveckla systematiken 
för dialog och delaktighet från piteborna och civilsamhället. 
 
Tillitsbaserad styrning 
Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt 
med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje 
beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och 
helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att 
medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. 
 
Ett arbete behöver genomföras för att öka graden av tillit, dels inom 
förvaltningsorganisationen och dels mellan förvaltningsorganisationen 
och den politiska organisationen. Det ska bidra till ett ökat 
engagemang, en ökad effektivitet och en fortsatt utveckling av 
arbetsglädje och arbetsmiljö. Piteå kommuns Ledarskaps- och 
medarbetarpolicy med ledorden våga, låga och förmåga är en viktig 
utgångspunkt i det arbetet.  
 
Arbetet med tillitsbaserad styrning ska fokusera på att tydliggöra 
målen, förväntningarna på samarbete och gränsöverskridande 
samverkan inom koncernen.  
 
Ett tillitsbaserat arbetssätt skapar också goda förutsättningar för att 
klara kompetensförsörjningen och ger medarbetare möjlighet att ta 
tillvara sin kompetens. 
 
Beslutad 
Ledningsuppdrag 2020 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2020 
 

 Pågår 

Arbetet med att fördjupa analyser runt utfallet på Tillitsbarometern 
pågår för att på så sätt skapa bättre kunskaper om samhällets 
uppfattning om kommunen som geografisk ort och Piteå kommun 
som samhällsaktör. 

Som ett led i arbetet med att fortsätta utveckla ett tillitsbaserat 
ledarskap inom och mellan förvaltningar men även mellan politiker 
och förvaltning pågår och planeras för olika utvecklingsaktiviteter. Ett 
viktigt sådant är utvecklingen av kommunens styr- och 
ledningssystem. Genom att lyfta upp detaljeringsgraden i 
kommunfullmäktiges beslut inför och vid verksamhetsplan och 
budget, gällande främst inriktning, mål och nyckeltal ges 
förutsättningar för en än tydligare inriktning för kommunens 
måluppfyllelse. Inom ramen för det tillitsbaserade ledarskapet 
kommer aktiviteter för att stärka tilliten att genomföras. Det 
förutsätter en ökad kunskap och nya sätt att arbete. Chefsforum och 
chefsfrukostar under 2020 kommer därför att ha temat Tillit. 
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Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Flickors och kvinnors hälsa 
 
Uppdragsbeskrivning 
En stark framgångsfaktor för ett samhälles utveckling och tillväxt är 
hälsa och jämställdhet. I Piteå har kvinnors ohälsa under lång tid varit 
oroande stor. Kvinnors sjuktal har varit högre än männens men 
också högre jämfört med länet och riket. 
 
Några studier är gjorda som visar på tänkbara anledningar. Faktorer 
som en könssegregerad arbetsmarknad, den samhälleliga och privata 
sfärens betydelse och hälso- och sjukvårdens agerande påverkar. En 
anledning kan också vara bristande jämställdhet på olika nivåer. 
 
Nu sker en minskning av sjuktalet vilket kan ses som ett bevis på att 
när man samverkar mellan Försäkringskassa, hälso- och sjukvård och 
arbetsgivare i Piteå ger det resultat. 
 
Men unga flickors situation i skola och på fritiden måste också 
belysas och där är tidiga förebyggande insatser av största betydelse. 
 
Kommunen som arbetsgivare ska arbeta aktivt för att vara attraktiv 
och jämställd. Det betyder att verksamheterna ska ha fokus på 
arbetsmiljön och jämställdhetsfrågorna. 
 
I kommunens samarbete med näringsliv och civilsamhälle ska hälsa, 
jämställdhet och kommunens utveckling vara i fokus. 
 
Ska Piteå kunna utvecklas som kommun måste arbetet med att 
förbättra flickors och kvinnors hälsa intensifieras. 
 
Beslutad 

Ledningskonsekvenser 
Ledningsuppdrag 2020 

 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 
Rapporteras ÅR 2020 

 
 

 Pågår 

Piteå kommun har sökt förberedelseprojekt från VINNOVA som ska 
bidra till att synliggöra stereotypa könsnormer i Piteå för att bidra till 
ett mer jämställt samhälle. Förberedelseprojektet pågår till januari 
2020. Därefter söks nya medel för att utifrån resultatet, genomföra 
insatser för att få en förändring tillstånd. Med en fortsatt satsning på 
hälsofrämjande arbetsplatser i Piteå kommun påverkar det hela 
samhället då kvinnor utgör 80 procent av alla anställda. 

Klimatanpassning 
 
Uppdragsbeskrivning 
Uppdrag till kommunchef att i arbetet med klimatanpassning 
samordna en gemensam analys och en kommunövergripande 
handlingsplan som med fördel kan ingå i styrande dokument vi redan 
har tex Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd 
mot olyckor. 
 
Beslutad 
Ledningsuppdrag 2020 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2020 
 

 Pågår 

Nytt uppdrag från 2020 
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Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Utveckla landsbygdscentra och stadsdelscentra 
 
Uppdragsbeskrivning 
För att möjliggöra inflyttning är en utvecklad bostadsmarknad en 
viktig förutsättning. Kommunen har ett behov av att öka 
attraktionskraften i såväl stads- som landsbygd. Det finns ett 
spänningsfält som rör utveckling i stads- och landsbygd. En åtgärd är 
att tydligare understödja tillväxt i kommunernas största 
landsbygdsorter. Dessa har genom sin placering och sin storlek 
förutsättningar att stärka även service i dess omland. 
 
Det är viktigt att tydliggöra vilken service som erbjuds  
- nära i byar/bostadsområden,  
- i landsbygdscentra och stadsdelscentrum 
- i Piteå stad 
 
Den socioekonomiska kartläggning (social kompass) som är 
framtagen kan med fördel användas som underlag. 
 
Beslutad 

Ledningskonsekvenser 
Ledningsuppdrag 2020 

 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 
Rapporteras ÅR 2020 
 

 Pågår 

En fördjupad översiktsplan för stadsdelarna är påbörjande under 
2019. Grans naturbruksgymnasium har påbörjat arbetet med att 
skapa ett kompetenscentrum för gröna näringar för att stärka 
landsbygdsutvecklingen. Statliga medel om 26 mkr för utbyggnad av 
bredband på landsbygden har beviljats. 

Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik 
 
Uppdragsbeskrivning 
Sveriges kommuner levererar tillsammans med regionerna 
merparten av de offentliga välfärdstjänsterna och har därmed en 
avgörande roll för Sveriges välfärd. Samtidigt står kommunerna inför 
omfattande utmaningar främst kopplat till välfärdens långsiktiga 
finansiering, kompetensförsörjningen samt ökade krav på offentlig 
service.  
 
För att kunna möta dessa utmaningar krävs det en betydligt ökad 
innovationstakt där kommunala verksamheter vågar utmana och 
ifrågasätta dagens processer genom en offensiv 
verksamhetsutveckling med fokus på digital teknik. Detta handlar om 
allt från medarbetarskap och ledarskap till politisk prioritering och 
styrning. 
 
Det är viktigt att en kommun kan främja en innovativ kultur, 
effektiva processer och en stödjande struktur för förnyelse och 
verksamhetsutveckling. Det förutsätter också prioriteringar för att 
skapa tillgång till resurser och kunskap om samspelet mellan 
människa och teknik. Affärsmodeller för digitala tjänster och varor 
förändras vilket har direkt påverkan på kommunens 
finansieringsmodeller och styrningsprinciper. Allt fler system och 
tekniklösningar levereras idag som en tjänst vilket leder till större 
belastning av verksamheternas driftram, istället för som tidigare 
hanterats som investeringar. 
 
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att organisera det 
kommunövergripande området verksamhetsutveckling med stöd av 
digital teknik. Kommunstyrelsen behöver konkret skapa 
grundläggande förutsättningar för att möjliggöra ett effektivt 
nyttjande av ny teknik i form av organisation, kompetens och 
principiella ställningstaganden. Nämnder och styrelser behöver 
förnya genom att identifiera och automatisera stöd, service och 
myndighetsutövning så långt det är möjligt där medborgare utför 
tjänsterna när och där den behöver det. Det ställer samtidigt krav på 
kompetens, en anpassad organisation och en god arbetsmiljö för att 
Piteå kommun samtidigt ska kunna uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare. 
 
Beslutad 
Ledningsuppdrag 2020 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2020 
 

 Pågår 

En övergripande handlingsplan för verksamhetsutveckling med stöd 
av digital teknik är framtagen. Syftet med planen är att förtydliga och 
realisera ett antal gemensamma förutsättningar som krävs för att 
underlätta verksamhetsutveckling och för att nå en ökad digital 
samverkan. Etablerade gemensamma förutsättningar ska fungera som 
bas i verksamheternas utvecklingsprojekt och göra det enklare och 
mer kostnadseffektivt för verksamheten att nå utpekade mål och 
visioner. 

Fokus ligger på ett antal områden, där behovet av stabilisering och 
tydligare grundprinciper bedöms som stort och brådskande. Det 
avser primärt sex st olika områden: Verksamhetsutveckling och 
projekt, Informationssystem och processer, IT-miljö och 
infrastruktur, Ekonomi, Säkerhet och Samverkan. 

Efterfrågan och förväntan från kommunens verksamheter är hög och 
uppdämd. En utmaning som finns är att kunna realisera de 
rekryteringar som beslutades om i verksamhetsplan 2019-2021 
eftersom de medlen endast var av engångskaraktär och upphör efter 
2020. 

För att under en begränsad tid kraftsamla och realisera specifika 
utvecklingsinsatser som inte nämnderna själva kan åstadkomma bör 
en modell för detta utarbetas. Den skulle möjliggöra och skynda på 
att realisera nödvändiga och av medborgarna förväntade tjänster och 
automatiseringar av handläggning för att på så sätt bidra till minskade 
kostnader och en högre tillgänglighetsgrad till medborgarna. En 
fortsatt satsning på stimulansmedel för specifikt innovationsstödjande 
arbete skulle också fortsätta trygga verksamheterna i att fortsätta 
arbetet med en idéskapande kultur på arbetsplatsen. 

De ökade behoven från verksamheterna och den globala 
teknikutvecklingen medför att IT-avdelningen påbörjar arbetet med 
en ny organisation under slutet av 2019 enligt tidigare politiska 
uppdrag. Samtidigt ska nuvarande driftorganisation upprätthållas med 
god kvalitet och leverera uppkopplade och tillgängliga driftmiljöer 
trots förändringstrycket som finns i nämnderna och de kommunala 
bolagen. En utmaning är hur detta omställningsarbete ska kunna 
realiseras samtidigt som en rimlig arbetsmiljö kan upprätthållas. 
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Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Kompetensförsörjning 
 
Uppdragsbeskrivning 
Att säkra kompetensförsörjningen är en stor utmaning för Piteå 
kommun då konkurrensen om arbetskraften är stor. För att klara 
detta måste alla nämnder arbeta aktivt med att minska sjukfrånvaron, 
stimulera och motivera medarbetare att vilja stanna kvar och 
utvecklas tillsammans med kommunen samt attrahera nya 
medarbetare till sin verksamhet. Mångfald och öppenhet ska prägla 
organisationen för att uppfattas attraktiv och utvecklingsinriktad. 
Rekryteringsbasen måste breddas för att ta tillvara allas kompetens, 
skapa förutsättningar även för de som står långt från 
arbetsmarknaden på grund av etnicitet, funktionsnedsättning eller 
annat som är arbetsbegränsande. Ett aktivt arbete för att skapa 
hälsofrämjande arbetsplatser måste planeras utifrån varje 
verksamhets förutsättningar och behov. Piteå kommun måste aktivt 
följa och bedöma konsekvenserna av förändringar i det statliga 
ansvaret för kompetensförsörjning. 
 
Piteå kommuns alla verksamheter ska ha en framförhållning och god 
planering för att klara kompetensförsörjningen. Personalavdelningen 
har ett övergripande ansvar för det arbetet. 
 
Beslutad 

Uppdrag beslutat av nämnd 
Ledningsuppdrag 2020 

 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2020 
 

 Pågår 

Riktlinjerna för planperioden tydliggör att kommunstyrelsens 
uppdrag med kompetensförsörjning, genom 
kommunledningsförvaltningen, går från att vara stödjande till 
verksamheterna till att ha ett övergripande ansvar för arbetet. Det 
kommer att förutsätta ett nära samarbete med alla förvaltningars 
ledningar och att alla parter prioriterar uppdraget. En 
kommunövergripande kompetensförsörjningsplan behöver därför 
utarbetas som baseras på varje verksamhet och dess 
förvaltningsspecifika planer. 

För att bibehålla trenden med en minskad sjukfrånvaro kommer det 
att krävas ett fortsatt aktivt arbete och resurser för att skapa 
förutsättningar att nå målet med hälsofrämjande arbetsplatser. Den 
satsning som genomfördes 2017-2019 med 1 mkr årligen som 
riktade medel har haft en positiv inverkan på kommunens sjuktal och 
hur man uppfattar sin arbetssituation. 

Ett aktivt utvecklingsarbete för att öka andelen heltidsanställda pågår 
inom ramen för Heltidsresan. Att höja åldern för pensionsavgång 
kommer att kräva särskilda insatser från Piteå kommun som 
arbetsgivare. En översyn av pensionspolicyn, aktiviteter och 
erbjudanden för att åstadkomma en förändring kommer att krävas. 
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Styrelser/nämnder 
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Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Vision 

”Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem” 
Kommunfullmäktige 
Perioden har föregåtts av ett val till Europaparlamentet 2019 och nya ledamöter i kommunfullmäktige efter 
kommunvalet hösten 2018. 
Valnämnden 
Från och med valet till europaparlamentet 2019 har valnämnden upphört med sina åtaganden gällande förberedelser 
och hantering av valet. Nämnden har fortsatt ansvar men förutsätter att kommunstyrelsens förvaltning genomför 
arbetet som tidigare hanterats av valnämndens förtroendevalda. 
Revision 
Revisionens uppdrag är att för kommunfullmäktiges räkning granska att styrelse och nämnder bedriver verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 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 
för revisorernas uttalande i revisionsberättelse. 

Taxor 

Kommunfullmäktige, valnämnden och revisionen har inga taxor. 

Sammanställning drift och investering 
Drift- och investering Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Drift och investeringar 2020-2022, tkr Utfall 2018 Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 851 950 40 40 40 

Verksamhetens kostnader 7 737 7 417 4 847 4 847 4 847 

Kapitalkostnader 205 201 172 44 40 

Nettokostnad 7 091 6 668 4 979 4 851 4 847 

      

varav      

Kommunfullmäktige 3 577 4 169 3 357 3 229 3 225 

Revision 1 439 1 527 1 542 1 542 1 542 

Valnämnd 2 075 972 80 80 80 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter      

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar)      

Specifikation 
Drift, tkr 2020 2021 2022 

Priser - - - 

    

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. 
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Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2018 2017 2016 2015 2014  

Barn och unga - vår framtid 
     

 
 

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Personal 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Piteå kommuns befolkning uppgick den sista februari 2019 till 42 142 invånare. Befolkningen har ökat med 26 
invånare sedan årsskiftet. Födelseöverskottet är negativt och är i nuläget - 22 personer. Den största förklaringen till 
befolkningsökningen under 2019 är ett invandringsöverskott på 45 personer. Målet med 43 000 invånare till år 2020 
är i nuläget svårt att uppnå utan särskilt riktade och prioriterade åtgärder. 
Ett strategiskt vägval är att ta nästa kliv i varumärkesarbetet. Dels för att ytterligare kunna fokusera på vad Piteå har 
ett erbjuda men också vad Piteå och Piteå kommun vill uppfattas som och uppmärksammas för. Detta kräver ett 
samordnat och fokuserat arbete med en tydlig strategi och taktik. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
För att skapa ett gott näringslivsklimat och ett attraktivt Piteå krävs dialog och kommunikation. Ett aktivt arbete 
fortsätter med företagsbesök, näringslivsdialoger och regelbundna möten med branschråd och organisationer. 
Företagslots kommer att synliggöras tydligare för att visa på vad kommunen kan bistå med samt utveckla och 
förbättra näringslivsavdelningens webbsidor för att ännu mer underlätta för nya och befintliga företag att hitta viktig 
information och se vad kommunen kan bistå med. Ett proaktivt arbete kommer att ske när det gäller etableringar och 
finnas på arenor där kommunen kan möta företag och organisationer som har potential att vilja etablera sig i Piteå 
kommun. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Uppdraget att kunna utropa Piteå som en MR-kommun 2020 pågår. Aktiviteter som riktat sig till medborgare och 
företag är genomförda. Piteå kommun deltar vidare i SKLs nätverk för utveckling av arbetet med mänskliga 
rättigheter där utgångspunkten för Piteås arbete är kommunen som aktör för demokrati. Internt i kommunen har 
samtal förts med förvaltningar och bolag. Förslag till nya riktlinjer för mänskliga rättigheter har utarbetats. 
Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde sker ett fortsatt arbete för likabehandling i mötet med människor i form 
av gott bemötande, rätt kvalitet och god service. 

Riktade övergripande mål 

Barn och unga - vår framtid 
Övergripande mål  

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

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål  

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
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Demokrati och öppenhet 
Övergripande mål  

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 
Övergripande mål  

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

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

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

Personal 
Övergripande mål  

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

Ekonomi 
Övergripande mål  

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 

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

Statusrapport åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans får 
kommunchef i uppdrag att överväga en 
organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och 
rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och 
Socialförvaltning 
 
 
 
Beslutad 
Åtgärd från DELÅR 2017 
Återrapport 
Fortlöpande vid varje KS 
 

 Pågår 

För att socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans har 
kommunchef genomfört en rad åtgärder. Socialchef har därefter 
påbörjat ett utvecklingsarbete inom hela verksamheten med en tydlig 
målbild. 

Kommunchef ska utreda hantering och organisering av 
försörjningsstöd 
 
 
 
Beslutad 
Åtgärd från DELÅR 2018 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 
 

 Pågår 

Arbetet baseras på samverkan mellan arbetsmarknadsdelen, 
socialtjänsten och budget- och skuldsanering. Arbetet är initierat och 
pågår. 

  

Taxor 

Översyn av taxor är gjord och avser utlämning av allmänna av handlingar. Inga förändringar föreslås. 
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Sammanställning drift och investering 
Drift- och investering Kommunledningsförvaltningen 

Drift och investeringar 2020-2022, tkr Utfall 2018 Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 24 986 15 303 15 503 15 503 15 503 

Verksamhetens kostnader 190 775 190 681 184 430 177 048 170 093 

Kapitalkostnader 11 609 13 477 14 521 16 389 19 131 

Nettokostnad 177 398 188 855 183 898 178 384 174 171 

      

varav      

Tillväxtpolitisk reserv  22 548 22 548 22 548 22 548 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter 12 412 11 550 10 000   

Nettoinvesteringar 12 412 11 550 10 000   

Kapitalkostnader (beviljade investeringar)  2 185 1 050 2 952 2 909 

Piteå kommuns del av samarbetsnämnder 

Piteå kommuns del av nettokostnad, tkr Utfall 2018 Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

Nettokostnad del av Kost- och servicenämnd 0 2 838 2 838 2 838 2 838 

Nettokostnad del av Överförmyndarnämnd 0 3 780 3 509 3 509 3 508 

Nettokostnad samarbetsnämnder      

 
Drift och investering Kommunstyrelsen central pott 

Drift och investeringar 2020-2022, tkr Utfall 2018 Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter      

Verksamhetens kostnader  20 550 32 850 32 500 32 500 

Kapitalkostnader  1 633 1 981 6 563 13 109 

Nettokostnad  22 183 34 831 39 063 45 609 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter  20 950 38 000 34 000 34 000 

Nettoinvesteringar  20 950 38 000 34 000 34 000 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar)  544 1 981 6 563 13 109 

Specifikation 
Drift, tkr 2020 2021 2022 

Löner helår 2019    

Priser - - - 

Stimulansmedel innovationsstöd 250 250 250 

Innovationsfond 3 000   

    

Omfördelning från drift till investering 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. 
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Drift, tkr 2020 2021 2022 

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder Beslutas att Kommunstyrelsen och Fastighets- och 
serviceförvaltningen under året får omfördela budget sinsemellan för 
att matcha utfall mot budget för kyld mat till äldreomsorgen. 

Stimulansmedel innovationsstöd Verksamhetsutveckling med digitalt stöd är ett ledningsuppdrag för 
kommunchef och en viktig del i att effektivisera verksamheten för att 
klara välfärden. 

Innovationsfond KLF administrerar innovationsfond där BUN och SN ansöker om 
avsatta medel. Högst 50 % av fonden kan tillfalla respektive nämnd. 
Fonden ska användas för finansiering av innovationsprojekt som 
syftar till att nå effektiviseringar/besparingar. 

 

Investeringar, tkr 2020 2021 2022 

Av styrelsen egen prioritering 10 000   

Totalt 10 000   

Av styrelsen egen prioritering Ska användas till elevdatorer. Resterande medel enligt egen 
prioritering. 

Specifikation Kommunstyrelsen central pott 
Drift, tkr 2020 2021 2022 

Priser - - - 

Allmän driftspott 2 900 2 900 2 900 

Driftskostnader Ängsgården 26 600 26 600 26 600 

Grans naturbruksgymn, underskottstäckning 350   

 
Investeringar, tkr 2020 2021 2022 

Utveckling Christinaområdet 30 000 30 000 30 000 

Exploatering näringsliv (Haraholmen industriområde) 4 000   

Exploatering ökad befolkning 4 000 4 000 4 000 

Totalt 38 000 34 000 34 000 

    

Exploatering näringsliv (Haraholmen industriområde) För 2020 används avsatta medel till färdigställande av etapp 1 på 
Haraholmens industriområde. 
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Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2018 2017 2016 2015 2014  

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Personal 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Kommunstyrelsens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten är: 
•att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor 
•att agera vid en olycka om den egna förmågan inte räcker till och hjälpa de drabbade med en effektiv 
räddningsinsats 
•att tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det 
stöd och den hjälp som då behövs 
Ett led i att uppnå ovanstående är att utbilda och informera skolelever, allmänhet och anställda samt underlätta för 
näringsidkare genom rådgivning, information och tillsyn. Vid olyckor hindra och begränsa skador på människor, 
miljö och egendom. Sammantaget bidrar detta till en trygg, uthållig och säker kommun att leva och verka i. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Ett led i att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande är att skapa trygghet och säkerhet. Detta 
genom att ge råd, informera och utbilda näringsliv, fastighetsägare och allmänhet samt att kontrollera av 
brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, 
miljö och egendom. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Räddningstjänsten har tillsammans med kommunledningsförvaltningen tagit fram en plan för jämställdhet och 
mångfald som beslutats av kommunstyrelsen. 
Fokus läggs på 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. 

Riktade övergripande mål 
Se Kommunstyrelsen.  

Personal 
Övergripande mål  

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

Ekonomi 
Övergripande mål  

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
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Statusrapport åtgärder och uppdrag 
Nämnden har inga uppdrag att rapportera.  

Taxor 
Kommunstyrelsen/räddningstjänsten har sju stycken taxor: Externa tjänster och uthyrningar, tillstånd, tillsyn, 
rengöring (sotning), brandskyddskontroll och automatiska brandlarm. Taxorna ses över och indexregleras årligen 
enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut. Taxorna för tillsyn och tillstånd utifrån Lagen om skydd mot olyckor samt 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor kommer att omarbetas under 2019 för beslut i Kommunfullmäktige. 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2020-2022, tkr Utfall 2018 Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 5 193 3 634 3 634 3 634 3 634 

Verksamhetens kostnader 41 212 40 317 40 299 40 299 40 299 

Kapitalkostnader 2 091 2 511 2 142 2 264 2 184 

Nettokostnad 38 110 39 194 38 807 38 929 38 849 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter 3 182 1 900 1 900 1 900 1 900 

Nettoinvesteringar 3 182 1 900 1 900 1 900 1 900 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar) 2 091 63 62 327 541 

Specifikation 
Drift, tkr 2020 2021 2022 

Löner helår 2019    

Priser - - - 

Omfördelning från drift till investering Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår får göras med maximalt 500 tkr under förutsättning att 
KS/räddningstjänsten efter omfördelning klarar en budget i balans. 

 

Investeringar, tkr 2020 2021 2022 

Investeringsram utrustning/fordon 1 900 1 900 1 900 

Totalt 1 900 1 900 1 900 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2018 2017 2016 2015 2014  

Barn och unga - vår framtid 
     

 
 

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Personal 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Det aktuella befolkningsmålet innefattar ett markant 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 
personal. Inte minst med tanke på de klimatförändringar som står för dörren. Allt detta beaktas i Investeringsplan 
lokaler och miljö (bilaga 2). 
Det räcker dock inte med att enbart satsa på att tillhandahålla hållbara, pedagogiskt kreativa och arbetsmiljömässigt 
goda förskolor och skolor för att möta måluppfyllelsen med ökande antal barn och elever i kommunen. Även 
personaltätheten måste tryggas. Lärarna rustar den unga generationen att bygga framtiden och är därmed en viktig 
samhällsekonomisk investering. Dock utbildas inte tillräckligt många lärare för att svara upp mot kommande behov 
och den regionala konkurrensen om arbetskraft blir allt hårdare, varför en väl genomtänkt strategi är nödvändig. I 
Utbildningsförvaltningens framtagna Strategiska kompetensförsörjningsplan (bilaga 3) föreslås insatser för att 
behålla befintlig personal, bland annat genom arbetsmiljöinsatser för att ytterligare sänka sjuktalen, en strategi för att 
möjliggöra vidareutveckling och kompetensutveckling i yrket samt en god introduktion för nyanställda. 
Kompetensförsörjningsplanen föreslår även insatser för att vidareutbilda befintlig personal och på så sätt bredda 
behörigheter och skapa en mer flexibel organisation samt strategiska insatser för att rekrytera ny personal. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 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 
med modern utrustning i industrianpassade lokaler under det pedagogiska ramverket CDIO – Concieve Design 
Implement Operate. Målet är att utbilda framtidens kreativt tänkande ingenjörer och tekniker. 
På Grans naturbruksgymnasium innebär moderniseringen att det påbörjats ett arbete med att skapa ett 
kompetenscentrum för gröna näringar i syfte att stärka landsbygdsutvecklingen. 
. 
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Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 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. Tack vare ett riktat statsbidrag har Piteå kommun 
i samarbete med Skolverket startat ett stort projekt för att främja nyanlända barn och elevers lärande inom förskolan, 
grundskolan och gymnasiet. Nya rutiner och handlingsplaner för förskolan och skolan, samt en plan för elevhälsan 
har tagits fram. En översyn av nivåer och mål på gymnasieskolans Språkintroduktion genomförs. Personal utbildas i 
såväl språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som i traumamedveten omsorg och satsningar på inkluderande 
arbetssätt och miljöer har prioriterats. 2020 löper projektet med Skolverket ut och arbetet med mångfaldssatsningarna 
rullar vidare utan det ekonomiska stöd som Skolverket bidragit med. 

Riktade övergripande mål 
Barn och unga - vår framtid 

Övergripande mål  

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

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål  

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Demokrati och öppenhet 
Övergripande mål  

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 
Övergripande mål  

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 

Personal 
Övergripande mål  

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

Ekonomi 
Övergripande mål  

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Redovisa konsekvenser och ge förslag på nödvändiga 
åtgärder med anledning av det nationella uppdraget kring 
skolans digitalisering 
 
Uppdragsbeskrivning 
Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans 
digitalisering. Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle 
och därför har styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och 
vuxenutbildningen ändrats. BUN får i uppdrag att beskriva hur Piteå 
kommuns verksamheter ska anpassas efter strategin och 
styrdokumenten. 
 
Beslutad 
Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 
 

 Pågår 
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Taxor 

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidshem regleras av den s.k. maxtaxan. Maxtaxan 
indexreglerades senast 2019-01-01 enligt regeringsbeslut. Övriga avgifter nämnden har är terminsavgift och hyra 
musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan samt uthyrning av skollokaler. En översyn av avgifter vid 
Musik- och dansskolan gjordes inför budget 2019 där Barn- och utbildningsnämnden föreslog att dessa avgifter 
förblir oförändrade. Avgifterna för lokaluthyrning höjdes fr.o.m. 2019-01-01 enligt Kommunfullmäktiges beslut 
2016-06-22 i enlighet med beslutad indexupphöjning 2%. En genomgång av taxor och avgifter vid Grans 
naturbruksgymnasium gjordes i och med att Piteå kommun övertog verksamheten. Liknande förfarande avseende 
barn- och utbildningsnämndens taxor förväntas genomföras för 2019. 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2020-2022, tkr Utfall 2018 Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 196 336 173 219 173 219 173 219 173 219 

Verksamhetens kostnader 1 070 401 1 053 941 1 050 033 1 046 828 1 046 528 

Kapitalkostnader 7 581 8 251 8 251 9 086 9 964 

Nettokostnad 881 646 888 973 885 065 882 695 883 273 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter 68 502 26 300 50 000 45 000 45 000 

Nettoinvesteringar 68 502 26 300 50 000 45 000 45 000 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar)  852 1 308 3 279 5 284 

Specifikation 
Drift, tkr 2020 2021 2022 

Löner helår 2019    

Priser - - - 

Profilering dans 750 1 500 1 500 

Arbetskläder fritidshem 250   

 
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. 

Innovationsfond Medel att ansöka om finns avsatta under KS. För 2020 kan maximalt 
50 % av den totala fonden tilldelas BUN. Fonden ska användas för 
finansiering av innovationsprojekt som syftar till att nå 
effektiviseringar/besparingar. 

Volymökning och tillfälliga lokaler Ska klaras inom befintlig ram. 

Strategisk kompetensförsörjning Arbetet ska ske på kommunövergripande nivå i samverkan med 
samtliga nämnder. 

 
Investeringar, tkr 2020 2021 2022 

Skolstrukturförändringar, pott för renovering//nybyggnation/ombyggnation 45 000 45 000 45 000 

Av nämnden egen prioritering 5 000   

    

Totalt 50 000   45 000 45 000 
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Fastighets- och servicenämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2018 2017 2016 2015 2014  

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Personal 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Utföra det uppdrag fullmäktige fastställt för fastighets- och servicenämnden professionellt och med rätt kvalitet 
utifrån nämndens förutsättningar. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Säkerställa och utveckla god service och bra relationer. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Utveckla och synliggöra arbetet med mänskliga rättigheter, bland annat erbjuda personer i utanförskap praktikplats 
och synliggöra goda exempel. 
 

Riktade övergripande mål 

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål  

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Demokrati och öppenhet 
Övergripande mål  

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 
Övergripande mål  

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Personal 
Övergripande mål  

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

Ekonomi 
Övergripande mål  

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 

(179 av 418)



Fastighets- och servicenämnden 

41 
 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 
Nämnden har inga uppdrag att rapportera.  

Taxor 
Fastighets- och servicenämnden återkommer till Kommunfullmäktige med förslag på taxor avseende 
måltidsabonnemang och matservice. 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2020-2022, tkr Utfall 2018 Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 360 035 345 407 346 921 346 921 346 921 

Verksamhetens kostnader 378 942 369 544 367 529 366 889 366 889 

Kapitalkostnader 74 888 76 257 80 308 82 503 83 017 

Nettokostnad 93 795 100 394 100 916 102 471 102 985 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter   33 800 47 500 29 300 

Nettoinvesteringar 101 511 168 507 33 800 47 500 29 300 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar)   787 3 327 4 956 

Specifikation 
Drift, tkr 2020 2021 2022 

Löner helår 2019    

Priser - - - 

Omfördelning driftbudget till investeringsbudget (pga komponentredovisning) -3 000 -3 000 -3 000 

    

Omfördelning från drift till investering Beslutas att Fastighets- och servicenämnden under året får 
omfördela driftanslag upp till 2 000 tkr till investeringsanslag, om 
syftet är att klara kraven för komponentredovisning. Därutöver får 
omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag göras under 
löpande budgetår med maximalt 750 tkr under förutsättning att 
nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder Beslutas att Kommunstyrelsen och Fastighets- och 
serviceförvaltningen under året får omfördela budget sinsemellan för 
att matcha utfall mot budget för kyld mat till äldreomsorgen. 

Livsmedelskostnader pga volymförändring Ökade livsmedelskostnader pga volymökning ska klaras inom 
befintlig ram. 

 

Investeringar, tkr 2020 2021 2022 

Ospec inventarier omfördelat från driftbudget 300 300 300 

Omfördelning driftbudget till investeringsbudget (pga komponentredovisning) 3 000 3 000 3 000 

Ombyggnad yttertak Oden, Strömbacka 4 500 18 200  

Reinvesteringar 16 000 16 000 16 000 

Renovering stadshuset 10 000 10 000 10 000 

Totalt 33 800 47 500 29 300 
 

Tak stadsbibliotek Ska ingå i Christinaprojektet. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2018 2017 2016 2015 2014  

Barn och unga - vår framtid 
     

 
 

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Personal 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat mot alla 
som svarar upp mot efterfrågan. Om Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även arenor och 
anläggningar för kultur, rekreation och idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt, 
framförallt sporthallarna. Här ses även ett ökat behov från skolan med fler barn på mindre antal skolenheter och krav 
på utökat antal idrottstimmar. 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. Intresset för ett aktivt och rörligt 
friluftsliv ökar. En växande målgrupp vill komma ut i naturen vilket innebär ökade krav på tillgänglighet. Även 
satsning på lekparker i landsbygden är viktigt och här fortsätter arbetet utifrån lekparksplanen. Bibliotekens roll har 
förändrats från transaktion till relation. Framtidens bibliotek kommer i högre utsträckning att handla om biblioteket 
som mötesplats. En anpassning till framtidens bibliotek kommer att bli nödvändig och nya kontorsytor i Folkets Hus 
nedre plan är nödvändigt för att friställa ytor i Stadsbiblioteket. En levande skärgård bidrar till Piteås attraktivitet. En 
sedan tidigare låg driftsbudget ger stora konsekvenser på skärgårdsdriften och fortsatt utveckling då kostnader i form 
av gamla intäktskrav från båthamnar och kostnader för broöppning tillförs. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Utvecklingen av Lindbäcksstadion pågår i samarbete med närings- och föreningsliv. Akut behov är en ny Pistmaskin 
för att kunna bedriva verksamhet kommande säsong. Eftersom behovet är akut och investeringen stor så är det inte 
möjligt att ta den från ospec investeringar som är kopplat till maskinutbytesplan. Badhusparken är del i det gröna 
stråket som sträcker sig från Södra Hamn genom Badhusparken och vidare genom Stads- och Konstparken längst 
med Norrstrand fram till Fåröbron. Detta gröna stråk vid vattnet är mycket viktigt för stadens attraktivitet och för 
stadsbornas trivsel. 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 
förändras. Nämnden vill initiera till en ny dialog med piteborna om hur Badhusparken skall utformas för att öka dess 
attraktionskraft. Det måste finnas aktivitetsmöjligheter i parken och de gröna ytor som finns måste göras mer robusta 
för att kunna användas. Ett större café, en ny scen och lekytor för alla åldrar. När Piteå växer och bebyggelsen ökar 
innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och 
ställa krav på att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller 
aktivitetsytor. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Statliga medel till lovaktiviteter för barn och unga har inneburit att utbudet av aktiviteter har ökat. Parklek, skapande 
verksamhet, gratis bad och annan verksamhet skapar dock en förväntan att det ska fortsätta. Detta bör tas i beaktande 
i framtiden om dessa medel inte längre tillskjuts. Mötesplatser och aktiviteter för barn och unga ska fortsätta 
utvecklas för att täcka upp olika behov. Arbetet mot unga ska fortsätta utvecklas med Kaleido som utgångspunkt. 
Stöd till föreningslivet för arbetet med mångfaldsfrågor fortsätter och riktade åtgärder planeras. Folkhälsoarbetet i 
form av tillgänglighet till rörligt friluftsliv både vinter och sommar ska fortsätta utvecklas. För fortsatt utveckling av 
anläggningar, parker, aktivitets- och grönytor krävs samverkan med civilsamhället. Det krävs dock aktörer som söker 
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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 förskola och bostadsbyggande ställs krav på fortsatt 
utveckling av området och en satsning på infrastruktur i framtiden. 
 

Riktade övergripande mål 

Barn och unga - vår framtid 
Övergripande mål  

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

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål  

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Demokrati och öppenhet 
Övergripande mål  

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 
Övergripande mål  

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 

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

Personal 
Övergripande mål  

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

Ekonomi 
Övergripande mål  

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 
Nämnden har inga uppdrag att rapportera.  

Taxor 

Översyn gjord men inga förslag till taxeändringar. 
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Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2020-2022, tkr Utfall 2018 Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 35 123 14 575 14 625 14 575 14 625 

Verksamhetens kostnader 139 591 122 253 121 572 121 572 121 572 

Kapitalkostnader 22 586 21 906 22 353 21 309 19 148 

Nettokostnad 127 054 129 584 129 250 128 256 126 045 

      

Investeringsbudget      

Inkomster - - - - - 

Utgifter 18 697 16 241 7 700 0 0 

Nettoinvesteringar 18 697 16 241 7 700   

Kapitalkostnader (beviljade investeringar)   456 924 997 

Specifikation 
Drift, tkr 2020 2021 2022 

Löner helår 2019    

Priser - - - 

 
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. 

Investeringsbidrag konstgräsplan Öjebyns IF Avvakta processen med fördjupad översiktsplan Öjebyn. 

Drift Christinasalen och Lilla scen Faktisk kostnadsutveckling följs i samråd med KLF och Fastighets- 
och serviceförvaltningen. 

Fristadskommun Satsningen ska fortsätta. Finansieras genom omfördelning inom 
nämndens befintlig ram samt arbete för alternativ finansiering. 

 
Investeringar, tkr 2020 2021 2022 

Av nämnden egen prioritering 7 700   

Totalt 7 700   
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Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad  

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2018 2017 2016 2015 2014  

Barn och unga - vår framtid 
     

 
 

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Personal 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Övergripande samhällsplanering genom stärkt projektledning och fortlöpande översiktplanearbete. Avvägd 
prioritering mellan olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen. Fortsatta satsningar för attraktiva bostadsområden, 
arbetstillfällen, pendlingsmöjligheter m.m. Beredskap inför behov av omprövning av prioriteringar. Riktade insatser 
till stöd för inflyttning och invandring. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Långsiktigt arbete med översiktsplanering, fördjupade översiktsplaner, landsbygdsutveckling i strandnära lägen samt 
bredband på landsbygden. Stärkt fokus på förutsättningar för planläggning av verksamhetsområden och infrastruktur. 
Utveckling av kollektivtrafiken. Utveckla brett utbildningsutbud anpassat efter näringslivets behov. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Relevanta aktiviteter i linje med kommunens MR-arbete. Jämställda och tillgängliga medborgardialoger och samråd 
samt transparenta processer och beslutsunderlag. God kvalitet i flyktingmottagning och mottagning av 
ensamkommande flyktingbarn. Särskilda insatser riktade till barn och unga. Insatser för integration och för att 
motverka segregation. Aktivt arbete för att underlätta för grupper med behov av extra stöd att etablera sig på 
arbetsmarknaden. 
 

Riktade övergripande mål 

Barn och unga - vår framtid 
Övergripande mål  

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

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål  

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Demokrati och öppenhet 
Övergripande mål  

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
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Livsmiljö 
Övergripande mål  

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

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

Personal 
Övergripande mål  

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

Ekonomi 
Övergripande mål  

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 
Nämnden har inga uppdrag att rapportera.  

Taxor 

Inga förändrade taxor föreslås förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningarna. 
 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2020-2022, tkr Utfall 2018 Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 182 294 148 559 162 503 162 503 162 503 

Verksamhetens kostnader 318 650 294 090 307 895 307 677 307 677 

Kapitalkostnader 24 550 23 836 26 302 25 768 25 058 

Nettokostnad 160 906 169 367 171 694 170 942 170 232 

      

Investeringsbudget      

Inkomster 3 945 6 300 13 475 15 100 6 300 

Utgifter 76 782 38 909 27 750 19 750 21 350 

Nettoinvesteringar 72 837 32 609 14 275 4 650 15 050 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar)   381 1 260 2 029 

Specifikation 
Drift, tkr 2020 2021 2022 

Löner helår 2019    

Priser - - - 

Bidrag enskilda vägar 450 450 450 

 
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. 
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Investeringar, tkr 2020 2021 2022 

Ospec inventarier, omfördelat från driftbudget 50 50 50 

Omfördelning driftbudget till investeringsbudget (pga komponentredovisning) 1 500 1 500 1 500 

Mark- och fastighetsförvärv 3 300 3 500 3 300 

Försäljning egnahemstomter -8 175 -4 600 -5 000 

Försäljning fritidshustomter -1 700   

Försäljning övrig mark -300 -10 300 -300 

Försäljning industritomter -3 300 -2 000 -1 000 

Ombyggnad gator/vägar (reinvesteringar) 13 000 13 000 13 000 

Investeringsram fordon (transportenheten) 1 500 1 500 1 500 

Gång-/cykelvägar enligt plan (exkl. belysning) 2 000 2 000 2 000 

Universitetsområdet 2 000   

Rådhustorget 3 000   

Av nämnden egen prioritering 1 400   

Totalt 14 275 4 650 15 050 

 
Rådhustorget Bård, belysning och brunn 

Cirkulationsplats Svartuddsv.-Sundsg. Avvaktar 

Övrigt Arena Norrstrand finansieras genom KS Allmänna 
investeringsfonden. Christinaprojektet, Exploatering näringsliv 
(industriområde Haraholmen) och Exploatering ökad befolkning 
finansieras av KS centrala pott. 
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Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad  

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2018 2017 2016 2015 2014  

Barn och unga - vår framtid 
     

 
 

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Prioritering av resurser enligt behovsutredning och tillsynsplan för att svara upp mot behov av insatser för tillstånd, 
tillsyn och rådgivning knutet till prioriterade satsningar inom kommunen. Fortlöpande arbete med utveckling av 
prioriteringar och bemötande för att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i 
tillsynsverksamheten. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Fortlöpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande för att säkerställa principer som rättssäkerhet, 
likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten. Utvecklingsarbete mot bakgrund av SKL:s utbildning Förenkla 
helt enkelt. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Fortlöpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande i syfte att säkerställa principer som rättssäkerhet, 
likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten. Relevanta aktiviteter utformas mot bakgrund av kommunens 
handlingsplan för Mänskliga rättigheter. 

Riktade övergripande mål 

Barn och unga - vår framtid 
Övergripande mål  

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

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål  

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Demokrati och öppenhet 
Övergripande mål  

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 
Övergripande mål  

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

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

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 
Nämnden har inga uppdrag att rapportera.  

Taxor 

Inga förändrade taxor föreslås förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningarna. 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2020-2022, tkr Utfall 2018 Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 7 506 7 215 7 215 7 215 7 215 

Verksamhetens kostnader 11 094 11 340 11 340 11 340 11 340 

Kapitalkostnader 125 123 130 128 127 

Nettokostnad 3 713 4 248 4 255 4 253 4 252 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter      

Nettoinvesteringar      

Kapitalkostnader (beviljade investeringar)      

Specifikation 
Drift, tkr 2020 2021 2022 

Löner 2019    

Priser 2020 - - - 
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Socialnämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2018 2017 2016 2015 2014  

Barn och unga - vår framtid 
     

 
 

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Personal 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Socialtjänsten är en av kommunens största arbetsgivare och genom att arbeta med kompetensförsörjningsinsatser och 
andra insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare kan socialtjänsten locka fler kvinnor och män att bo och verka i 
Piteå. De två EU-projekten som förvaltningen driver bidrar till att inkludera fler människor på arbetsplatserna. Ett 
arbete för en trygg och säker socialtjänst bidrar också till en ökad inflytt där man som anhörig kan känna sig trygg 
med den vård och omsorg som ges. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Ett arbete för en tillgänglig socialtjänst bidrar till att man som anhörig känner tillit till den vård och omsorg som ges, 
vilket kan bidra till att fler företagare vågar etablera sig på orten. Socialtjänsten fortsätter i den mån det är möjligt att 
samarbeta med näringslivet för att utveckla socialtjänstens verksamhet, bland annat genom satsningen Lagkamrat, 
samarbete med privata assistansbolag och andra privata företag. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. 
Verksamheterna arbetar vidare med en träffpunkt, samvaro och dagverksamhet. Intensivt arbete för att hitta bättre 
möjligheter för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar exempelvis genom 
särskild introduktion, språkstöd och EU-projektet Employment for migrants. 

Riktade övergripande mål 

Barn och unga - vår framtid 
Övergripande mål  

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

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål  

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Demokrati och öppenhet 
Övergripande mål  

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
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Livsmiljö 
Övergripande mål  

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

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

Personal 
Övergripande mål  

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

Ekonomi 
Övergripande mål  

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 

 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans får 
kommunchef i uppdrag att överväga en 
organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och 
rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och 
Socialförvaltning 
 
 
 
Beslutad 
Åtgärd från DELÅR 2017 
Återrapport 
Fortlöpande vid varje KS 
 

 Pågår 

Socialtjänstens arbete för en förändrad organisation har inletts. 
Tanken är att skapa en plattare organisation med färre chefsled. 
Individen ska vara i fokus och man vill skapa en gemensam ingång till 
Socialtjänsten. Målet är att skapa en sömlös samplanering av insatser, 
samverka över verksamhetsgränserna, minska detaljstyrningen och 
skapa god dialog mellan politik och tjänstepersoner. Ett större fokus 
ska också ligga på arbetsmiljö och ökat välmående hos 
medarbetarna. Förslag till justerad organisation lyfts till 
socialnämnden under våren och olika referensgrupper har tillsatts 
för att arbeta med risk- och konsekvensanalyser av förändringen. 

Kommunchef ska utreda hantering och organisering av 
försörjningsstöd 
 
 
 
Beslutad 
Åtgärd från DELÅR 2018 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 
 

 Pågår 

En förstudie pågår som leds av Projektkontoret. 

Taxor 

Sedan 2018 räknas hemtjänsttaxorna upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). För 2019 ökade de med 2,6 %, 
vilket motsvarar en höjning av 7 kr för serviceinsatser och ledsagning (från 257 kr/timme till 264 kr/timme) och 5 kr 
för omsorgsinsatser och nattpatrull (från 205 kr/timme till 210 kr/timme). Övriga taxor förblir oförändrade under 
2019 och kommer att fortsätta ses över regelbundet och jämföras med andra kommuner samt Regionens avgifter för 
att kunna föreslå ändring av samtliga för nämnden. 
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Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2020-2022, tkr Utfall 2018 Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 294 881 240 684 264 119 264 119 264 119 

Verksamhetens kostnader 1 188 664 1 101 542 1 124 888 1 124 962 1 124 888 

Kapitalkostnader 3 174 2 935 3 797 3 763 3 428 

Nettokostnad 896 957 863 793 864 566 864 606 864 197 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter 38 776 66 528 8 000   

Nettoinvesteringar 38 776 66 528 8 000   

Kapitalkostnader (beviljade investeringar)   255 507 501 

Specifikation 
Drift, tkr 2020 2021 2022 

Löner helår 2019    

Priser - - - 

Drift ny avdelning Norrgården 3 000 3 000 3 000 

 
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. 

Innovationsfond Medel att ansöka om finns avsatta under KS. För 2020 kan maximalt 
50 % av den totala fonden tilldelas SN. Fonden ska användas för 
finansiering av innovationsprojekt som syftar till att nå 
effektiviseringar/besparingar. 

 
Investeringar, tkr 2020 2021 2022 

Av nämnden egen prioritering 8 000   

Totalt 8 000   

 
Av nämnden egen prioritering Ska nyttjas till inomhusmiljö äldreboenden samt projektering för 

framtida behov. 
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Kost- och servicenämnd 

Mål och nyckeltal 

Riktade övergripande mål 

Ekonomi 
Övergripande mål  

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 

 

Sammanställning drift och investering 
Drift- och investering Kost- och servicenämnden 

Drift och investeringar 2020-2022, tkr Utfall 2018 Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 0 26 879 25 624 25 624 25 624 

Verksamhetens kostnader 0 -26 879 -25 624 -25 624 -25 624 

Kapitalkostnader      

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

      

varav      

Luleå kommun  24 251 23 398 23 398 23 398 

Piteå kommun  2 628 2 226 2 226 2 226 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter      

Nettoinvesteringar      

Kapitalkostnader (beviljade investeringar)      
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Överförmyndarnämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2018 2017 2016 2015 2014  

Barn och unga - vår framtid 
     

 
 

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Att Piteå kommun ska öka sitt invånarantal kan medföra fler som behöver 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 kommunen ska utvecklas samt 
arbetet med tillgänglighet, bemötande och service. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Överförmyndarnämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. Informationen om vilka 
möjligheter som finns, i syfte att ge stöd till personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter eller sköta sina 
angelägenheter, är en grundpelare i verksamheten och utgör ett viktigt verktyg för ett samhälle där alla räknas och får 
plats. 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 
som åtgärden syftar till. 
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 
och fortgå. 
Det pågår vidare ett arbete med att integrera barnkonventionen i nämndens verksamhet. Exempel på det arbete som 
görs är 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. Det blir därför viktigt att kommande år identifiera de beslut som berör barn och 
unga samt att se över hur barn idag bereds möjlighet att höras och hur deras åsikter tas emot och bedöms innan 
nämnden fattar beslut. 

Riktade övergripande mål 

Barn och unga - vår framtid 
Övergripande mål  

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

Utbildning, arbete och näringsliv 
Övergripande mål  

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
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Demokrati och öppenhet 
Övergripande mål  

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 
Övergripande mål  

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Ekonomi 
Övergripande mål  

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 

  

Statusrapport åtgärder och uppdrag 
Nämnden har inga uppdrag att rapportera.  

Taxor 

Överförmyndarnämnden saknar taxor. 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2020-2022, tkr Utfall 2018 Budget 
2019 

Budget 
2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter - 6 030 6 210 6 395 6 587 

Verksamhetens kostnader - 5 993 6 176 6 361 6 554 

Kapitalkostnader - 37 34 34 33 

Nettokostnad - 0 0 0 0 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter  140    

Nettoinvesteringar - 140    

Kapitalkostnader (beviljade investeringar)      

Specifikation 
Drift, tkr 2020 2021 2022 

Löner helår 2019    

Priser - - - 

 
Permanenta tillfällig resurs Beviljas ej. 

 
Investeringar, tkr 2020 2021 2022 

    

Totalt    
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Ekonomiska sammanställningar 
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Resultatbudget 
2020-2022 (tkr) 
 

 
 

 

Ekonomiska mått 
2020-2022 (tkr) 

 

 
 

Inkl ramökningar och engångs- Budget Budget Plan Plan
anslag 2019 2020 2021 2022

Intäkter 586 421 586 471 586 421 586 471
Kostnader -2 801 226 -2 820 866 -2 813 307 -2 810 933
Netto verksamhet -2 214 805 -2 234 395 -2 226 886 -2 224 462
Central pott till KS förfogande -62 600 -122 100 -195 100 -260 100
Pensionsavs - individuell del -94 196 -90 313 -97 913 -97 913
Pensionsskuldförändring -8 938 -18 646 -23 646 -23 646
Avskrivningar -117 418 -123 501 -127 202 -128 331
Nettokostnader -2 497 957 -2 588 955 -2 670 747 -2 734 452

Skatteintäkter 2 115 585 2 175 654 2 213 094 2 278 146
Utjämnings-/statsbidrag 408 631 416 443 414 194 415 796
Finansnetto 22 264 21 964 21 964 21 964
Ränta pensionsavsättning -6 331 -8 105 -8 105 -8 105

Årets resultat 42 192 17 001 -29 600 -26 651
varav reservfond ränteintäkter 2 800 2 800 2 800 2 800

MÅL Budget Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2022

Resultatets andel av skatte-
intäkter och statsbidrag, % 1,5-2 % 1,67% 0,66% -1,13% -0,99%

Likviditet: Betalningsberedskap i 
dagar 30 34 31 32 33
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Kassaflödesbudget 
2020-2022 (tkr) 
 

 

Balansbudget 
2020-2022 (tkr) 

 
 

Investeringar enligt förslag Budget Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2022

Den löpande verksamheten
Årets resultat 42 192 17 001 -29 600 -26 651
Justering för av-/nedskrivningar 117 418 123 501 127 202 128 331
Just övriga likviditetspåv poster 109 465 117 064 129 664 129 664
Medel från verksamheten 269 075 257 566 227 266 231 344
Ökn/minskn kortfristiga skulder -86 440 -94 196 -90 313 -97 913
Medel fr löpande verksamheten 182 635 163 370 136 953 133 431

Investeringsverksamheten
Förvärv materiella anläggntillgånga -278 394 -163 675 -133 050 -125 250
Förskjutning investeringar 32 000 -13 000 -13 000 -13 000
Försäljn materiella anl tillgångar
Förvärv finansiella anläggntillgångar
Medel fr investeringsvhten -246 394 -176 675 -146 050 -138 250

Finansieringsverksamheten
Ökning långfristiga fordringar 42 000 30 000 30 000 30 000
Medel fr finansieringsvhten 42 000 30 000 30 000 30 000

Förändring likvida medel -21 759 16 695 20 903 25 181
varav kommunen -24 559 13 895 18 103 22 381
varav reservfond 2 800 2 800 2 800 2 800

Budget Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2022

Anläggningstillgångar 2 876 850 2 917 024 2 922 872 2 919 791
Övriga omsättningstillgångar 514 894 514 894 514 894 514 894
Likvida medel kommunen 111 937 125 832 143 935 166 316
Likvida medel reservfond 2 842 5 642 8 442 11 242
Summa tillgångar 3 506 523 3 563 392 3 590 143 3 612 243

Eget kapital 2 488 670 2 492 671 2 450 071 2 410 420
varav årets resultat 42 192 17 001 -29 600 -26 651
Avsättning pensioner 199 576 226 327 258 078 289 829
Långfristiga skulder 88 859 118 859 148 859 178 859
Kortfristiga skulder 729 418 725 535 733 135 733 135
Summa skulder, eget kapital 3 506 523 3 563 392 3 590 143 3 612 243

(198 av 418)



 Driftbudget  

60 
 

Driftbudget 
2020-2022 (tkr) 

    

Inkl ramökning och Budget Budget Plan Plan
engångsanslag 2019 2020 2021 2022

Totalt
Kostnader 3 355 490 3 380 685,0 3 378 104,0 3 378 164,0
Intäkter 1 140 685 1 146 290,0 1 151 218,0 1 153 702,0
Netto verksamhet 2 214 805 2 234 395 2 226 886 2 224 462
Central pott till KS förfogande 62 600 122 100 195 100 260 100
Pensionsavs - individuell del 94 196 90 313 97 913 97 913
Pensionsskuldförändring 8 938 18 646 23 646 23 646
Avskrivningar 117 418 123 501 127 202 128 331
Nettokostnader 2 497 957 2 588 955 2 670 747 2 734 452

Kommunfullmäktige
Kostnader 7 508 5 019 4 891 4 887
Intäkter 840 40 40 40
Nettokostnad 6 668 4 979 4 851 4 847

Kommunstyrelsen - KLF
Kostnader 226 091 233 782 232 500 234 833
Intäkter 15 053 15 053 15 053 15 053
Nettokostnad 211 038 218 729 217 447 219 780
varav tillväxtpolitisk reserv/EU-m 22 548 22 548 22 548 22 548
gemensamma nämnder;
Kost- och Servicenämnden 2 851 2 838 2 838 2 838
Överförmyndarnämnden 3 962 3 509 3 509 3 508

Kommunstyrelsen - Räddningstjänst
Kostnader 42 810 42 441 42 563 42 483
Intäkter 3 634 3 634 3 634 3 634
Nettokostnad 39 176 38 807 38 929 38 849

Barn- och utbildningsnämnden
Kostnader 1 062 894 1 058 284 1 055 914 1 056 492
Intäkter 173 219 173 219 173 219 173 219
Nettokostnad 889 675 885 065 882 695 883 273

Fastighets- o servicenämnden 
Kostnader 449 366 447 837 449 392 449 906
Intäkter 346 921 346 921 346 921 346 921
Nettokostnad 102 445 100 916 102 471 102 985
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Inkl ramökning och Budget Budget Plan Plan
engångsanslag 2019 2020 2021 2022

Kultur- och fritidsnämnden
Kostnader 144 209 143 925 142 881 140 720
Intäkter 14 625 14 675 14 625 14 675
Nettokostnad 129 584 129 250 128 256 126 045

Miljö- och tillsynsnämnden
Kostnader 11 463 11 470 11 468 11 467
Intäkter 7 215 7 215 7 215 7 215
Nettokostnad 4 248 4 255 4 253 4 252

Samhällsbyggnadsnämnden
Kostnader 332 346 334 197 333 445 332 735
Intäkter 162 683 162 503 162 503 162 503
Nettokostnad 169 663 171 694 170 942 170 232

Socialnämnden
Kostnader 1 127 912 1 128 685 1 128 725 1 128 316
Intäkter 264 119 264 119 264 119 264 119
Nettokostnad 863 793 864 566 864 606 864 197

Överförmyndarnämnden - flyttad till Kommunstyrelsen pga gemensamn nämnd
Kostnader 0 0 0 0
Intäkter 0 0 0 0
Nettokostnad 0 0 0 0

Finansiering, pensioner, kapkostn
Kostnader -49 109 -24 955 -23 675 -23 675
Intäkter 152 376 158 911 163 889 166 323
Nettokostnad -201 485 -183 866 -187 564 -189 998
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Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar 
2020-2022 (tkr) 

 

 
 

Ramökningar/engångsanslag ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut
driftbudget och resultatbudget 2020 2020 2021 2021 2022 2022
Totalt
Ramökning 39 998 4 700 50 638 5 200 49 238 5 200
Netto styrelser/nämnder 39 998 4 700 50 638 5 200 49 238 5 200
Kommunfullmäktige 0 0 0 0 0 0

Kommunstyrelsen - Central pott drift 0 0 0 0 0 0

Kommunstyrelsen - KLF 2 700 250 2 700 250 1 300 250
Infrastruktur och drift - förstärkning. Minska 
konsultberoendet.

700 700 700

IT-säkerhet 350 350 350
Microsoft365, övergång till molntjänst 1 400 1 400
Stimulansmedel innovationsstöd, skapa idéskapande kultur, 
avser under planperioden 2020-2022

250 250 250 250 250 250

Kompetenser för digitalisering utifrån beslut i VEP 2019-
2022 upphör 2021, 2 mkr.
Upprättandet av en digitalpolitisk reserv eller motsvarande 
för KS att förfoga över för specifika prioriteringar 
Fortsatt riktat arbete med hälsofrämjande arbetsplatser, 
1 mkr per år 2020-2022 (engångsmedel). Medlen finns 
tom 2019
Rörliga medel till kommunstyrelsens förfogande för att 
hantera prioriterade men ej finansierade uppdrag eller 
oförutsedda kostnader främst relaterade till de tre 
prioriterade och övergripande målen

Barn- och utbildningsnämnden 12 040 1 000 24 480 1 500 24 480 1 500
Volymökning inom förskola, grundskola, gymnasiet 2020-
2022. Nettobehov efter tidigare erhållet tillskott i VEP 
2018-2020. 4 220 16 185 16 185
Strategisk kompetensförsörjning 3 795 3 795 3 795
Tillfällilga lokaler 3 000 3 000 3 000
Profilering dans 750 750 1 500 1 500 1 500 1 500
Arbetskläder fritidshem 275 250

Fastighets-och servicenämnden 798 0 798 0 798 0
Ökade livsmedelskostnader pga volymökning 798 0 798 0 798 0
Många stora projekt samtidigt, saknas projektledare vilket 
kan innebära att projekt får stå tillbaka.
Medel för ökade livsmedelskostnader är äskat i 
priskompensationspotten, önskning att dessa placeras i KS 
centrala pott.
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Ramökningar/engångsanslag ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut
driftbudget och resultatbudget 2020 2020 2021 2021 2022 2022

Kultur- och fritidsnämnden 4 660 0 2 860 0 2 860 0
Investeringsbidrag konstgräsplan Öjebyns IF, ej möjligt 
söka extern finansiering vid reinvestering. 1 800
Utökat uppdrag - drift av Christinasalen och Lilla scen 2 410 2 410 2 410
Fristadskommun - musiker 450 450 450
Hyreskontrakt ny ishall, 30-årigt avtal.
Åtgärder konsekveser för klimatförändringar

Samhällsbyggnadsnämnden 0 450 0 450 0 450
Bidrag ensklida vägar 450 450 450
Stärkt kapacitet för detaljplanering behövs, hårt ansträngd 
arbetssituation/resurser samhällsplanering, fysisk 
planering, - många planfrågor mm
Svåröverskådliga effekter av Arbetsförmedlingens 
förändring. 
Utveckling av Lärcenter och service kring integration och 
inflyttning
Nytt avtal för kollektivtrafiken, finns med i 
priskompensationen 7,6 mkr

Miljö- och tillsynsnämnden 0 0 0 0 0 0
Förstärkning för inspektioner av avlopp och inom 
miljöskydd, risk för sämre vattenmiljö och en ökad 
kontrollskuld.

Socialnämnden 19 400 3 000 19 400 3 000 19 400 3 000
Attraktivare arbetsgivare 6 000 6 000 6 000
Drift ny avdelning Norrgården, undvika att 
färdigbehandlade blir burkare kvar på sjukhus 4 900 3 000 4 900 3 000 4 900 3 000

Stärkt skydd för barn och unga, samt utökade 
öppenvårdsinstatser. Ökat antal ärenden sedan 2015, 
behov av nya arbetssätt och utöka förebyggande insatser. 2 700 2 700 2 700
Drift LSS-boende barn och unga 4 000 4 000 4 000
Utökning av nattpatrullen 1 800 1 800 1 800

Överförmyndarnämnden 400 0 400 0 400 0
Behålla medel för resurs som utgår 2020. Ökat antal 
ärenden, behöver avlastning med adminstativa uppgifter 
samt enklare granskning av årsräkningar. 400 400 400
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Driftbudget – Drift pga. investeringar 
2020-2022 (tkr)  

 
 

Ramökningar/engångsanslag ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut
driftbudget och resultatbudget 2020 2020 2021 2021 2022 2022
Totalt
Ramökning 8 803 0 7 791 0 21 407 0
Intäkter ökning -125 0 -370 0 -613 0
Netto styrelser/nämnder 8 678 0 7 421 0 20 794 0

Kommunstyrelsens centrala pott 0 0 0

Kommunstyrelsen 1 240 0 1 300 0 1 360 0
Kommunledningsförvaltningen
Reinvestering av IT-infrastruktur 1 000 0 1 000 0 1 000 0
Licens- och underhållskostnader för IT-system 240 0 300 360 0

Barn- och utbildningsnämnden 1 391 0 2 241 0 797 0
Skolstruktur driftkostnader 1 338 0 2 118 0 672 0
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka 50 0 100 0 100 0
Utemiljö gymnasiesärskolan 3 0 23 0 25 0

Fastighets- och servicenämnden: 0 0 0 0 0 0
Utökning av Strömbacka produktionskök, årlig 
driftökning 0 0 0 0 0 0

Samhällsbyggnadsnämnden 3 797 0 -370 0 -613 0
Transportenheten fordon, intäkter motsvarande 
kapitalkostnader (resultatenhet) -125 0 -370 0 -613 0
Gång- och cykelvägar enligt plan 6 0 0 0 0 0
Universitetsområde Piteå (Acusticum) 
vägunderhåll 6 0 0 0 0 0
Haraholmens industriområde 39 0 0 0 0 0
Christinaområdet (skola, kv Rönnen och infrastrukt 3 783
Exploatering villaområden (Strömnäsbacken, 
Ljungheden) 36 0 0 0 0 0
Exploatering näringsliv 6
Rådhustorget 60
Solcelldrivna sopkärl- utökning av befintligt -20
Arena Norrstrand 6 0 0 0 0 0

Socialnämnden 2 250 0 4 250 0 19 250 0
Driftkostnader nytt LSS-boende (personal, hyra, 
material, mm) 0 0 0 0 6 000 0
Driftkostnader LSS-boende för barn(personal, 
hyra, material) 2 000 4 000 4 000
Drift tekniska hjälpmedel (licenser, abonnemang, 
service) 250 250 250
Nytt nytt vård- och omsorgsboende 9 000
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Driftbudget – Tillfälliga ramökningar drift pga. investeringar 
2020-2022 (tkr) 

 

 
 

Tillfälliga ramökningar ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut
driftbudget och resultatbudget 2020 2020 2021 2021 2022 2022
Totalt
Tillfällig Ramökning 7 210 0 425 0 415 0
Netto styrelser/nämnder 7 210 0 425 0 415 0

Barn- och utbildningsnämnden 290 0 425 0 415 0
Skolstruktur driftkostnader 290 0 425 0 415 0

Fastighets- och servicenämnden: 6 920 0 0 0 0 0
Produktionskök Öjebyn 50 0 0 0 0 0
Tak Strömbacka Oden 700
Reinvesteringar 1, utbyte byggnadsdelar, teknik o 
utrustning, löpande anslag 960
Reinvesteringar 2 (återtagande eftersatta 
reinvesteringar) 2 100
Renovering Stadshuset 2 500
Konvertering av köldmedium i två prod.kök 200
Tak stadsbibliotek 360
Gläntan 50

(204 av 418)



 Kommentarer driftbudget  

66 
 

Allmänt 
Grunden för bedömning av tillskott i driftsbudget är Riktlinjer för verksamhetsplanering för 2020-2022 samt budget 
för 2020, som slår fast att nämnderna ska klara verksamheten inom given driftsram utan tillkommande äskanden. 
Inga sparbeting har lagts ut för 2020 men alla styrelser och nämnder har ett gemensamt ansvar att arbeta 
kostnadseffektivt och med återhållsamhet i syfte att uppnå de ekonomiska målen och skapa utrymme för 
utvecklingsarbete inom den egna verksamheten. 

Nedan redovisas avsteg från Riktlinjerna, där politiska prioriteringar gjorts utifrån omvärldsanalys, resultat och 
framtida utmaningar. 

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet. 

 
 
Kommunfullmäktige: 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. 

  
Kommunstyrelsen, KLF: Omfördelning från drift till investering: 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. 

  
 Omfördelning av driftbudget mellan nämnder: Beslutas att 

Kommunstyrelsen och Fastighets- och serviceförvaltningen under året 
får omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för 
kyld mat till äldreomsorgen. 

  
 Stimulansmedel innovationsstöd: Verksamhetsutveckling med digitalt 

stöd är ett ledningsuppdrag för kommunchef och en viktig del i att 
effektivisera verksamheten för att klara välfärden. 
 
Innovationsfond: KLF administrerar innovationsfond där BUN och SN 
ansöker om avsatta medel. Högst 50 % av fonden kan tillfalla respektive 
nämnd. Fonden ska användas för finansiering av innovationsprojekt 
som syftar till att nå effektiviseringar/besparingar. 

 
 
Kommunstyrelsen, räddningstjänsten Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag 

till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 
500 tkr under förutsättning att KS/räddningstjänsten efter omfördelning 
klarar en budget i balans. 

 
Barn- och utbildningsnämnden: 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. 

 
 Innovationsfond: Medel att ansöka om finns avsatta under KS. För 2020 

kan maximalt 50 % av den totala fonden tilldelas BUN. Fonden ska 
användas för finansiering av innovationsprojekt som syftar till att nå 
effektiviseringar/besparingar. 

 
 Volymökning och tillfälliga lokaler: Ska klaras inom befintlig ram. 
  
  

Strategisk kompetensförsörjning: Arbetet ska ske på 
kommunövergripande nivå i samverkan med samtliga nämnder. 

 
Fastighets- och servicenämnden: Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag 

till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 
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750 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en 
budget i balans. 

 
 Omfördelning av driftbudget mellan nämnder: Beslutas att 

Kommunstyrelsen och Fastighets- och serviceförvaltningen under året 
får omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för 
kyld mat till äldreomsorgen. 

  
 Livsmedelskostnader pga volymförändring: Ökade livsmedelskostnader 

pga volymökning ska klaras inom befintlig ram. 
 
Kultur- och fritidsnämnden: 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. 

 
 Investeringsbidrag konstgräsplan Öjebyns IF: Avvakta processen med 

fördjupad översiktsplan Öjebyn. 
  
 Drift Christinasalen och Lilla scen: Faktisk kostnadsutveckling följs i 

samråd med KLF och Fastighets- och serviceförvaltningen. 
 
 Fristadskommun: Satsningen ska fortsätta. Finansieras genom 

omfördelning inom nämndens befintlig ram samt arbete för alternativ 
finansiering. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden: 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.  

  
 Bidrag enskilda vägar: Ökad ram för bidrag till enskilda vägar (ej äskat 

av nämnden) 
  
Socialnämnden: 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. 

 
 Innovationsfond: Medel att ansöka om finns avsatta under KS. För 2020 

kan maximalt 50 % av den totala fonden tilldelas SN. Fonden ska 
användas för finansiering av innovationsprojekt som syftar till att nå 
effektiviseringar/besparingar. 

 
Överförmyndarnämnden: Permanenta tillfällig resurs: Beviljas ej. 
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Investeringsbudget 
2020-2022 (tkr)  

 

 

Ingår i kassaflödesbudget Budget Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2022

Totalt
Utgifter 286 994 177 150,0 148 150,0 131 550,0
Inkomster 8 600 13 475 15 100 6 300
Nettoinvestering 278 394 163 675 133 050 125 250
Varav lånefinansierat 0 0 0
Investeringsreserv 0 0 4 019
Nettoinvestering löpande pris 278 394 163 675 133 050 125 250
Förskjutning investeringar -32 000

Kommunfullmäktige
Utgifter 0 0 0 0
Nettoinvestering 0 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsen
Central pott till KS förfogande 51 281 38 000 34 000 34 000
Utgifter KLF -16 729 10 000 0 0
Nettoinvestering 34 552 48 000 34 000 34 000

Kommunstyrelsen, räddningstjänst
Utgifter 4 833 1 900 1 900 1 900
Nettoinvestering 4 833 1 900 1 900 1 900

Barn- och utbildningsnämnden
Utgifter 53 562 50 000 45 000 45 000
Nettoinvestering 53 562 50 000 45 000 45 000

Fastighets- och servicenämnd
Utgifter 69 429 33 800 47 500 29 300
Nettoinvestering 69 429 33 800 47 500 29 300

Kultur- och fritidsnämnden
Utgifter 16 241 7 700 0 0
Nettoinvestering 16 241 7 700 0 0

Miljö- och tillsynsnämnden
Utgifter 0 0 0 0
Nettoinvestering 0 0 0 0
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Ingår i kassaflödesbudget Budget Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2022

Samhällsbyggnadsnämnden
Utgifter 41 210 27 750 19 750 21 350
Inkomster 8 600 13 475 15 100 6 300
Nettoinvestering 32 610 14 275 4 650 15 050

Socialnämnden
Utgifter 67 028 8 000 0 0
Nettoinvestering 67 028 8 000 0 0

Överförmyndarnämnden
Utgifter 140 0 0 0
Nettoinvestering 140 0 0 0
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Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2022

 Kommunfullmäktige 0 0 0 0

 Kommunstyrelsen, central pott varav 51 281 38 000 34 000 34 000
Utveckling Christinaområdet 5 000 30 000 30 000 30 000
Exploatering näringsliv, fler industritomter, 
samt näringsverksamhet Södra hamn 1 200
Exploatering för ökad befolkning 8 750 4 000 4 000 4 000
Haraholmens industriområde 8 000 4 000
Universitetsområdet, projektering 1 000
Allmän investeringsfond till KS förfog. 
(Norrbotniabanan samt åtgärder för säkra 
trafiklösningar kring kommunens anl. och 
anslutningar till trafikverkets projekt) 19 106
Lindbäcksstadion 2 000
Nytt gruppboende SO 6 000
Byacentrum 225
 Kommunstyrelsen, KLF: -16 729 10 000 0 0
Projektering automation av 
personalprocesser 1 0
Optimerad digital inköpsprocess 1 0
E-arkiv kommunövergripande 1 1 404 0
Reinvestering datorer 2 4 782 0 0 0
Reinvestering för teknisk infrastruktur 
(servrar, nätverksutrustning) 2 750 0 0 0
Investering elevdatorer 1:1 gymnasiet 3 4 500 0 0 0
Systemstöd för hantering av IT-utrustning 
och licenser 4 0 0
Tillbehör till datorer pga utökad livslängd 5 468 0 0 0
Styrelsens prioritering 10 000
Reinvestering av läsplattor, papperslösa 
sammanträden 606
E-tjänsteplattform 197
Mötesportal – ersättningsportal för 
politiker 0
Byte av IT-stöd för styr- och 
ledningssystem 558
Återstående Bondökanalen -29 993
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 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2022

 Kommunstyrelsen, räddningstjänst: 4 833 1 900 1 900 1 900
Investeringsram utrustn/fordon 4 833 1 900 1 900 1 900

 Barn- och utbildningsnämnden totalt: 50 248 50 000 45 000 45 000
Från driftansl- ospec inventarier 2 143 0 0 0
Pott för renoveringar/ombyggnationer, 
skolstrukturförändringar 1 36 686 45 000 45 000 45 000
Åter- och nyanskaffning inventarier 
förskolor/skolor 2 2 357 0 0 0
Strömbackaskolan återanskaffning 
inventarier 3 0 0 0
Utemiljö gymnasiesärskolan 4 0
Utveckling automationsutbildning, 
Strömbacka 5 0 0
Musikskola reinvest. musikinstrument 6 400 0 0 0
Reinvestering inventarier Grans 7 2 900 0 0 0
Fordon och maskiner 5 262
IKT-satsning, grsk/fsk 500
Nämndens prioritering 5 000

 Fastighets- och servicenämnden: 72 743 33 800 47 500 29 300
Från driftansl - Ospec invest 863 300 300 300
Överföring från driftbudget till 
investeringsbudget pga. införande av 
komponentredovisning 3 000 3 000 3 000
Öjebyn produktionskök 1 547 0
Ombyggnad Yttertak, Oden S-backa 2 11 500 4 500 18 200
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, 
teknik o utrustning, löpande anslag

3 19 343 16 000 16 000 16 000

Reinvesteringar 2 (återtagande 
eftersatta reinvesteringar) 4 0 0 0
Renovering Stadshuset 5 24 078 10 000 10 000 10 000
Konvertering av köldmedium i 2 st 
produktionskök 6

0 0

Tak statsbibliotek 7 0
Gläntan 8 0
Ombyggnad Foajén 250
Christinaprojektet 783
Utökning av Strömbacka prod.kök 14 788
Måltidsservice inventarier 591
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 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2022

 Kultur- och fritidsnämnden: 16 241 7 700 0 0
Från driftansl- moderniseringar anlägg 550 0 0 0
Från driftansl- moderniseringar park 100 0 0 0
Från driftanslag -konstparken 189 0 0 0
Investeringsram ospecificerad 
(utbytesplan maskiner, fordon (inkl. 
pistmaskin), investeringar) 1 1 500 0 0 0
Lekparksplan 2 700 0 0 0
Strömsundskanalen 3 1 000 0
Badhusparken 4 800 0 0 0
Pistmaskin Lindbäcksstadion 5 0
Bokhyllor Stadsbiblioteket 6 0 0
Barnpool Öjebyn 7 0
Omklädning Norrstrandspoolen 8 0
Markåtgärder Nordlunda 9 0
Belysning park 10 0 0 0
Friidrott LF 11 0
Julbelysning gågata 12 0
Trädplan 13 0
Nämndens prioritering 7 700
Servicebyggnad Norrstrand utebad 0
Konstgräsmatta LF 0
Hortlax sporthall tot renovering 0
Parkplan 181
Belysning LF 3 900
Lindbäcksstadion Etapp 2 6 539
Kulturtorget Stadsvapnet 69
Övertryckshall 463
Teknikinvesteringar Studio Acusticum 250

 Miljö- och tillsynsnämnden: 0 0 0 0

 Samhällsbyggnadsnämnden: 32 610 14 275 4 650 15 050
Överföring från driftbudget till 
investeringsbudget pga. införande av 
komponentredovisning 1 500 1 500 1 500
Mark-/fastighetsförvärv 2 800 3 300 3 500 3 300
Försäljning egnahemstomter -5 000 -8 175 -4 600 -5 000
Försäljning övrig mark -300 -300 -10 300 -300
Försäljning fritidstomter 0 -1 700
Försäljning industritomter -1 000 -3 300 -2 000 -1 000
Från driftansl - Ospec invest 178 50 50 50
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering) 1 7 053 13 000 13 000 13 000
Transportenhet invest ram fordon 2 4 124 1 500 1 500 1 500
Gång-/cykelvägar enl plan exkl belysn 3 2 000 2 000 2 000 2 000
Införande av aktivitetsbaserat arbetssätt 4 0
Universitetsområdet 5 645 2 000 0 0
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 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2022

Rådhustorget 6 329 3 000
Haraholmens industriområde I KS 
Centrala pott 4 mkr 2020

7
10 026 0 0 0

Exploatering näringsliv 8 0 0
Exploatering villaområden (Strömnäs-
backen, Ljungheden) I KS Centrala pott 
4 mkr 2020 9 4 056 0 0 0
Mät- och karttjänster i egen regi 
(samverkan Piteå-Älvsbyn)

10 600 0

Arena Norrstrand 11 0 0
Cirkulationsplats Svartuddsvägen - 
Sundsgatan

12 0

Solcellsdrivna sopkärl 13 0
Christinaområdet (skola, kv Rönnen och 
infrastruktur I KS Centrala pott 30 mkr 
2020

14 0 0 0

Cirkulationsplats Sundsgatan vid 
backenområdet

15 0

Nämndens prioritering 1 400
Uddvägen - Lyckovägen 3 987
Fåröbron -859
Exploatering Bergsviken 2:18 -61
Exploatering Furunäset lågenergiomr, gata 179
Västergatan, del Sundsgatan-Storgatan 324
Bärighet förbättring gc-väg Borev. 100
Abjörnssons väg 1 250
Källbogatan del Rönn-Industir 1 302
Strömnäsgatan-Lasarettvägen gc-bro -43
Strömnäsgatan-Lasarettvägen-Durrnäsv. -89
Strömnäsgatan-Durrnäsv. Slingan -37
Södergatan 483
Odengatan del Allén-Frejagatan 230
Hastighetsförändring av skyltar 331
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 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan
2019 2020 2021 2022

 Socialnämnden: 67 028 8 000 0 0
Från driftansl- ospec inventarier 1 100
Byte av larmtelefon och växelsystem 
pga digitalisering 1 500 0
Nytt särskilt boende 80 lgh. 
Utredning/projektering ytterligare vård- 
och omsorgsboende. Utredning 2019, 
Projektering -20, Byggstart våren -21 för 
att vara färdigställt hösten -22. Finns i 
KS Centrala pott 1 mkr 2019 2 0 0
LSS-boende för barn 3 0
Förbättring inomhustemperatur på vård- 
och omsorgboendena 4 0
Inventarier SOC 5 0 0 0
Flytt dagligverksamhet till nya lokaler 6 0
Projektering nytt LSS-boende. Finns 
KS Centrala pott 1 mkr 2019 7 0
Nämndens prioritering 8 000
Nytt demensboende Berget - 
Ängsgården 55 165
Inventarier till  Ängsgården 4 650
Anpassa badrum Norrgården 3 800
Sprinkler Korralen 700 0
Reservkraft Trädgårdens äldrecentra 113
Teknik ÄO 1 000

 Överförmyndarnämnden: 140 0 0 0
E-wärna redovisningssystem 0
Nytt verksamhetssystem 140

 Nettoinvesteringar löpande pris 278 394 163 675 133 050 125 250
 Varav lånefinansierat 0 0 0
 Investeringsreserv 0 0 0 0

 Totalt egenfinansierade investeringar 278 394 163 675 133 050 125 250
 Förskjutna investeringar -13 700
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Kommentarer investeringsbudget 
 
Allmänt 
Äskade investeringar som inte beviljats anslag har om inget annat anges strukits pga begränsat investeringsutrymme. 
Nämnden får återkomma med äskanden kommande år. 

Investeringar som beviljas ska hanteras i det investeringsråd som leds av kommunchef. Investeringsrådet ska 
samordna planering och styrning av investeringsprojekten. 

Kommunstyrelsen har valt att hantera investeringsäskandena som en helhet i större utsträckning. I kommentarerna 
nedan nämns de investeringsprojekt som kommunstyrelsen anser ska prioriteras, övriga investeringsmedel får 
nämnden själv prioritera. 

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet. 

 
Kommunstyrelsen, KLF  Ska användas till elevdatorer. Resterande medel enligt egen prioritering. 
 
Kommunstyrelsen, central pott Exploatering näringsliv (Haraholmen industriområde): För 2020 

används avsatta medel till färdigställande av etapp 1 på Haraholmens 
industriområde. 

 
Fastighets- och servicenämnden: Tak stadsbibliotek: Ska ingå i Christinaprojektet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden: Rådhustorget: Bård, belysning och brunn 
 
 Övrigt: Arena Norrstrand finansieras genom KS Allmänna 

investeringsfonden. Christinaprojektet, Exploatering näringsliv 
(industriområde Haraholmen) och Exploatering ökad befolkning 
finansieras av KS centrala pott. 

 Haraholmens industriområde: Medel finns i KS centrala pott. 
  
Socialnämnden Ska nyttjas till inomhusmiljö äldreboenden samt projektering för 

framtida behov. 
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Barn och unga - vår framtid 

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

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

Andel elever som aldrig rökt, gy 2, % Årlig 
förbättring 

55 % 50 % 

Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, % Årlig 
förbättring 

29 % 24 % 

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

92 % 94 % 

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 mycket bra, (andel) % 95 % 2019 89 % 91 % 

Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % 95 % 2019 86 % 83 % 

Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % 95 % 2019 82 % 81 % 

Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år  23  

Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, % Öka 86 %  

Hur många skoldagar under en vecka äter du din lunch i skolmatsalen? Öka   

Andel simkunniga i åk 5, % 100 % 97 % 94 % 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

Antal invånare 43000 till år 
2020 

42 116 42 184 

Antal invånare, stadsbygd   29 388 

Antal invånare, landsbygd/glesbygd   12 773 

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

24 983 25 120 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

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

Halvera till 
2020 (från 10,9 
2015-12-31) 

8,4 % 8,4 % 

  -  Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år  3,2 % 3,2 % 

  -  Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 18-24 år  5,3 % 5,3 % 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % 90 %   

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, %    

Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % 100 % 84 % 85 % 

Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad 
gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%) 

Rikssnitt +/- 
5 % 

23 % 31 % 

Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad 
gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%) 

Rikssnitt +/- 
5 % 

 2,6 % 

Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %  36 % 35 % 
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Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola 
inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%) 

   

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

  -  Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) Årlig förbättring 140 226 

  -  Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt Årlig förbättring   

  -  Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Årlig förbättring 230  

Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare  4,9 4,3 

Demokrati och öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och 
att de kan påverka kommunens utveckling 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten    

Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan 
personal, index 1-100 

   

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

Andel utrikesfödda av befolkningen, (%) Öka årligen   

Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd, % av utrikesfödd befolkning 

I nivå med 
rikssnittet 20,8 % 22,1 % 

  -  Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av utrikesfödd befolkning I nivå med 
rikssnittet 8,3 % 11,7 % 

  -  Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av utrikesfödd befolkning I nivå med 
rikssnittet 12,1 % 10,1 % 

Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå  137 96 

  -  Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, % 50 % 88 % 87 % 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

Nöjd Medborgar-Index, index 1-100    

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-
100 

   

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare I nivå med 
rikssnittet 

9 10,9 

Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska och 
lokalproducerade, %    

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, % Högre än länet 
och riket för 
kvinnor och 
män 

  

Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm <40 µg/m3 
(miljökvalitetsn
orm) 

23,9 µg/m3 28 µg/m3 

Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm <40 µg/m3 15 µg/m3 13 µg/m3 
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Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv Minska med 
50 % till 2020 
och 
fossiloberoend
e 2030 

  

Forskning och utveckling i % av omsättningen 0,5 %   

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

Personaltäthet inom vård och omsorgsboende 0,83 
årsarbetare per 
boende 

0,8 0,8 

Nöjdhet med trygghet, index 1-100    

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader  3,7 3,6 

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 attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

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  130 103 

  -  Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal  124 103 

  -  Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal  6 0 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i glesbygd, antal    

Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal  55 29 

  -  Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal  12 22 

  -  Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal  43 7 

Färdigställda bostäder i småhus under året i glesbygd, antal    

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100    

  -  Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100    

  -  Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100    

Antal km gång- och cykelväg  97,7 92,2 

  -  Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km Ökning 1 km 
per år 1 1,5 

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

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 70   

Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10 Högre än 
kommunsnitt 

- 6,7 
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Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska 
använda narkotika eller dopingpreparat. 

Personal 

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

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100 90   

Sjukfrånvaro, % Piteå kommun: 
<6 % 
PiteEnergi: 
<3 % 

5,5 5,9 

Andel heltidstjänster, % 100 % 94,5 % 94 % 

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 548 465 36 260 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 93,2 % 92,7 % 

Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare Öka årligen 1,3 1,1 

Pensionsålder, medelvärde Öka faktisk 
ålder för 
pensionsavgång 
inom Piteå 
kommun från 
64,4 till 65,5 år 

  

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 tkr -28,6 mkr -40,2 mkr 

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

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, % 1,5% - 2,0% 2,7 % 2,1 % 

Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar Minst 30 dagar 88 109 

Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) Inga lån, 
undantag kan 
ske för 
bostadsbyggand
e och 
strategiskt 
långsiktiga 
investeringar. 

45 % 43 % 

Soliditet bolag, % Enligt 
ägardirektiv 

  

Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för 
koncernen Piteå kommunföretag AB (%) 

100 %   

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

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020 kommer bland annat följande 
förutsättningar beaktas: 

• Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2020-2022 
• Regeringens vårproposition och vårändringsbudget för år 2019 samt 2019 års budgetproposition 
• Kommunens omvärldsanalys 
• Fördjupad månadsrapport mars 2019  

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts: 
• Löneökning – 3,0 % per år för åren 2020-2022 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 2020-2022. 

Utrymmet har tidigare år använts till kompensation för prisökningar inom upphandlade ramavtal.  
• Utveckling av skatteunderlaget – skatteunderlaget beräknas med 3,0 % för år 2019 och marginell 

ökning till 3,1 % för år 2020 enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting i maj 2019 (2019-
års skatteunderlag är oförändrat jmf med prognosen från december). 

• Befolkningsutveckling – beräkningen baseras på en befolkning med 42 183 invånare avseende 2019 och 
med en ökning med 0,2 % per år för resterande år under planperioden. 

• Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2020 presenterades av SCB i april 2019. 
• Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkning för år 2020 presenterades av SCB i april 2019. 
• Kommunala fastighetsavgiften 2020 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting i 

april 2019. 
• Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga 

avgifterna 1,88 % för år 2019 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2019 (KP-pension ingår 
med 6,83 %). För år 2020 är de preliminära avgifterna enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
samma som för år 2019 (39,17 %). Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen 
sänkning är budgeterad för år 2020. 

• Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2018. 
Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld. 
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BUDGET FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT FÖR FRAMTIDENS PITEÅ 
 

 

Förutsättningar 

 
Piteå är en kommun med många möjligheter. Kommunen sträcker sig från inlandets skogar och 

vidsträckta myrar ned till öppet hav och skärgård. I Piteå bor drygt 42 000 personer fördelat i 
landsbygd, stadsnära områden och centrum. Kommunen har relativt låg befolkningstäthet. 

Omvärldsanalysen visar att en tydlig demografisk trend i västvärlden är låga födelsetal och en ökad 

livslängd vilket medfört en allt äldre befolkning. Detta är något som är högst påtagligt här i Piteå och i 
hela Norrbotten. Vi, liksom många andra kommuner i Sverige har en svag befolkningstillväxt.   

Den allt större delen äldre i kombination med vikande andel i arbetsför ålder fram till år 2030 

kommer att ställa väldigt stora krav på en effektiv organisation och en noggrann kontroll av 

kommunens och verksamheternas kostnader och intäkter. Det ökade behovet av omsorg och vård 

kommer att sätta hård press på kommunens välfärdssystem. För Piteås del visar prognoser tydligt att 

befolkningen kommer att öka något bland barn och unga men framförallt i åldersgruppen över 80 år. 
Piteå beräknas år 2030 ha, framför allt i den ålder där de flesta väljer att skaffa barn, ett 

mansöverskott på 13 % fler män än kvinnor vilket kan tyda på ett negativt födelseöverskott den 

närmaste tiden. 

Detta ställer extra stora krav på Piteå Kommun då skatteintäkterna ska räcka till allt mer omsorg fram 
till 2030 samtidigt som vi har färre i arbetsför ålder. Samtidigt ska vi ha en skola där alla elever har 

tillgång till utbildning av hög kvalitet och där alla elever ska känna motivation och nå sin fulla 

potential. Dessutom måste vi fortsätta arbetet med att skapa en kommun som är attraktiv att driva 
företag, bo och leva i.  

Detta kommer att kräva modiga politiker som vågar ta tuffa beslut utan att kompromissa med 

kvalitet i skola och omsorg.  

 

Framtiden 

 
Man kan aldrig prata om, eller använda, pengar som inte finns. Det finns ganska säkra långtids-

prognoser över hur kommunens skatteintäkter kommer att se ut under ett antal år framöver. Därför 

är det av största vikt att alla – såväl politiker som invånare och medarbetare i Piteå kommun - inser 

att framtiden kommer att innebära tuffa prioriteringar i kommunens olika verksamheter för att vi ska 

kunna upprätthålla en god välfärd och vara en attraktiv kommun även i framtiden. För att nå dit 

kommer det att krävas ett helt nytt sätt att tänka när det gäller kommunens verksamheter, uppdrag 
och ekonomistyrning.  

Budget för en hållbar tillväxt för framtidens Piteå, är en budget som tar fasta på de utmaningar som 

vi ser framför oss och som bland annat SKL och andra har varnat för länge. Vi ser positivt på 

framtiden men inser att vi måste handla nu för att inte komma in i en så dålig ekonomisk situation att 
vi behöver ta till drastiska nedskärningar i kommunens kärnverksamheter, för att klara den 

kommunala ekonomin. Piteå kommun måste ha en långsiktig plan på 10 år, men redan år 2020 starta 
det nödvändiga förändringsarbete som kommer att krävas. 
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Inom 10-årsplanen och delvis under planperioden 2020 – 2022 måste Piteå Kommun bland annat: 

1. Upprätta en långsiktig ekonomisk och verksamhetsmässig plan på 10 år. 
2. Gör en tydlig plan med tydliga målvärden för årliga effektiviseringar. 

3. Införa LOV och utmanarrätt. 

4. Konkurrensutsätt investeringar för att sprida ekonomiska risker till externa aktörer. 
5. Inför ett nytt resursfördelningssystem som utgår ifrån referenskostnad och inför 

prestationsbudget där såväl kommunens utförare som privata utförare ges en fast budget 

per barn, per elev, per brukare osv. Därmed blir det samma villkor för alla.  

6. Utveckla tjänstemännens ledarskap. Tänk nytt – tänk aldrig som igår. Ge stor frihet men kräv 

samtidigt stort ansvar. 

7. Införa en beställarnämnd som ser till att upphandla och beställa tjänster av såväl kommunen 

som andra tjänsteutövare. 

8. Införa resultatenheter i de flesta av kommunens samtliga verksamheter. 

9. Införa produktionsförvaltning som sköter kommunens upphandlingar mot beställarnämnden. 

10. Införa en central budget- och kvalitetsenhet att jobba med helheten som resurs för alla 
förvaltningar. ”Utmana, inspirera och skapa fokus”. 

11. Införa behovsstyrd administration. Rätt sak i rätt tid på rätt sätt. 

12. Hålla kommunens skattesats så låg som möjligt och se det som ett konkurrensmedel för ökad 

befolkningstillväxt. 

13. Se till att nettokostnadsavvikelsen jämfört med referenskommun är noll innan 2025. 

14. Inte låta nettokostnadsutvecklingen per invånare överstiga 3 % under planperioden. 
15. Finansiera investeringar genom att minst 50 % av investeringsvolymen som överstiger årets 

avskrivningar ska finansieras genom årets resultat och högst 50 % av egna medel. 

Dock får detta sammantaget inte överstiga beslutat takbelopp. För 2020 är det 130 tkr. 

16. Bygga en flexibel organisation som gör att ekonomisk tillväxt i kommunen inte behöver 

medföra att kommunen måste anställa fler personer. 
17. Prioritera och fokusera på att införa automatiserade processer via digitalisering. 

 

Framgångsfaktorer för ett framgångsrikt Piteå: 

• Samsyn om budgeten mellan politik och tjänstemän. 

• Inga beslut ska tas utan tydlig planering och konsekvensbeskrivning. 

• 10-årsplanen ska vara vägledande för verksamhetsinriktning och investeringar. 

• Valfrihet och lika villkor ska vara vägledande i kommunen. 

• Våga alltid ifrågasätta olika förslag. Mer pengar är inte alltid svaret. 

• Allt annat än ständig förbättring och utveckling är en stagnation eller tillbakagång. 

• Utmana alltid myten om att kostnad är lika med kvalitet. 

• Fastställ taknivå för investeringar. 

• Fokus på de två viktigaste målen – ekonomi i balans och hög kvalitet i verksamheterna. 

• Prioritera arbetet för en ökad andel småföretag i kommunen. Involvera alla förvaltningar. 

 

Några av de centrala långsiktiga målen för att klara framtidens välfärd är effektiv hushållning av 

skattemedlen, automatisering av processer med hjälp av digitaliseringens möjligheter, att sprida 

ekonomiska risker på fler aktörer, att konkurrensutsätta verksamheter utifrån pris och kvalitet, att ha 
möjlighet till karriärväxling, att bidra till att medborgarna kan leva ett självständigt liv långt upp i åren 

bl a genom arbete och en god hälsa/livsstil samt att bidra till att barn och unga får en trygg och säker 
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uppväxt utan droger och missbruk.  

 

Piteå ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företag och besökare att bosätta sig i, etablera 
sig i och besöka samt aktivt verka för att landsbygden utvecklas liksom staden och stadsdelscentra. 

Medborgarnas vilja och livsvillkor ska vara centrala. 

Piteå ska verka för ett jämlikt och jämställt samhälle där alla medborgarna ska ges goda möjligheter 

att forma sitt liv och delta i samhällsutvecklingen. Jämställdhetsperspektivet ska integreras i det 
dagliga arbetet. 

LOV (Lag om valfrihetssystem) måste snarast införas i kommunen. Välfärdstjänster ska kunna 

levereras av såväl kommunens förvaltningar som andra utförare exempelvis via intraprenad, 

resultatenheter, kollektiva föreningar eller företag. Detta är en förutsättning för att hålla kommunens 

kostnader på en rimlig nivå samtidigt som kvaliteten upprätthålls och valfrihet för medborgarna 

skapas. Detta leder även till större valfrihet för personalen att kunna byta arbetsgivare samt att nya 

företag startas. 

   

Piteå kommun ska välkomna initiativ om att utmana kommunen i syfte att överta verksamhet i andra 
driftsformer, såväl från utomstående som från egna medarbetare, genom en formaliserad 

utmanarrätt. Ambitionen är att förändra och utveckla kommunens verksamheter genom att öka 

mångfalden i utbudet av tjänster och därmed öka valfriheten samtidigt som skattebetalarnas medel 

används på effektivast möjliga sätt samt att personalen känner stort engagemang och delaktighet.  

Utförarna ska ges samma ekonomiska förutsättningar oavsett om tjänsterna utförs av kommunen 

själv eller av någon annan. Konkurrensen ska ske på en gemensam marknad med samma 

kvalitetskrav för alla. Resultat och kvalitet ska kontinuerligt mätas och analyseras hos alla utförare för 
att ge förutsättningar för en ständig utveckling.  

Effektivitet och kvalitet handlar om att, utifrån medborgares och brukares perspektiv, ständigt 

utveckla kvaliteten på välfärdstjänsterna till lägsta möjliga kostnad. Samverkan och 

processkartläggningar är förutom digitalisering och nya arbetssätt, exempel på hur verksamheternas 
effektivisering kan ske.  

Mångfalden inom bostadssituationen måste utökas. Vi ska använda hela den potential som finns i 

kommunen med alltifrån strandnära boenden, stora tomter på landsbygden, fler bostadsrätter i 

attraktiva områden, hyresrätter utanför stadsdelarna och ett varierat utbud av både dyra och billiga 
bostäder i syfte att attrahera så många som möjligt. 

 

Skatteintäkter och statsbidrag 

  
Kommunernas skatteintäkter är direkt beroende av hur de beskattningsbara förvärvsinkomsterna hos 

kommunmedborgarna, det vill säga i huvudsak lönesumman, utvecklas samt befolkningsunderlaget i 

stort. Fler företag ger också fler arbetstillfällen varför företagsklimatet är högt prioriterat. 
Befolkningsutvecklingen i Piteå bedöms i stort sett stå stilla under planperioden, men målet är att 

befolkningen ska öka och andelen i arbetsför ålder också ska öka. Piteå måste marknadsföra sig som 

en attraktiv kommun och ha ett tydligt mål att behålla de som redan bor här och attrahera fler att 

flytta hit. Arbetet med att få utrikesfödda i arbete intensifieras, då arbetskraften behövs och det 

också ger mer skatteintäkter. Budgeten bygger på den realistiska bedömningen att 

befolkningstillväxten under planperioden 2020 – 2022 inte kommer att öka mer än marginellt. 

All befolkningsökning utöver det kommer att påverka resultatet i positiv riktning.   
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Skattesats 

 
Skattesatsen i Piteå har legat på samma nivå under många år, men däremot har skattesatsen till 

region Norrbotten höjts med 1,16 kr år 2017. Nuvarande skattesats bör behållas under 2020 men 

ambitionen är att på sikt sänka skatten om det är möjligt utifrån den ekonomiska situationen för att 
göra Piteå än mer attraktivt att leva, bo och verka i.   

Då det finns många strukturellt liknande kommuner i Sverige som har lägre skattesats än Piteå är det 

rimligt att ha en ambition att även Piteå ska kunna skapa ett lägre skattetryck på kommunens 

invånare utan att därför ge avkall på den kommunala servicen på sikt. Lägre skatt gör dessutom 

invånarna mer köpstarka och en låg skattesats lockar till högre inflyttning av såväl företag som 

arbetstagare.  

  

Nettokostnadsavvikelse 

 
Ett av de viktigaste talen att följa upp är kommunens nettokostnad och nettokostnadsavvikelse. Det 

vore förödande att på sikt låta nettokostnadsutvecklingen vara högre än intäktsökningen. De senaste 

åren har nettokostnaderna för Piteå Kommun legat på närmare 5 % vilket inte är hållbart. 

Nettokostnadsökningen per invånare får därför vara högst 3 % under planperioden för att klara de 

framtida ekonomiska utmaningarna.   

  

Likviditet och finansiering av investeringsbehov 

  
Betalningsberedskap i antal dagar är ett värde baserat på bokföringstekniska likvida medel. Vid 

beräkningen inkluderas koncernkontots samlade ställning, inkluderat bolagens del, samt 

reservfondens ej placerade del. Likviditeten har minskat kraftigt under de senaste åren till följd av 

investeringar via eget kapital. Till följd av negativ ränta och inlåningsavgift har koncernens samlade 

likviditetsstrategi varit att minimera likvida medel i bank samt vid behov använda checkkredit. Detta 

har inneburit en kostnadsminskning för kommunen. Betalningsberedskapen ska alltid uppgå till 30 

dagar.  

  

Investeringar 

  
Investeringsnivån har under några år legat högt i Piteå. Med tanke på de kommande ekonomiska 

utmaningarna så måste investeringsnivån ligga på en sådan nivå att man inte behöver börja ta stora 

lån och försämra framtida möjligheter och reformutrymme i budgeten. För budgetåret 2020 sätts 

investeringsutrymmet till 130 Mkr. Därefter bör det långsiktigt ligga på en nivå mellan 130 – 150 Mkr. 

 

Nämndernas budget 

 
Nämnderna ska inom ramen för sitt uppdrag bedriva en väl fungerande, kvalitativ och effektiv 
verksamhet med medborgaren i fokus. Grunduppdraget regleras i reglementen. Kommunfullmäktige 
beslutar om storleken på det kommunbidrag som respektive nämnd erhåller av kommunens 
beräknade skatteintäkter från medborgarna, inklusive generella statsbidrag. Nämndernas beviljade 
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kommunbidrag ska täcka nämndens nettokostnad, det vill säga summan av nämndens intäkter 
minus kostnader.   

Nämnderna har skyldighet att därefter upprätta en internbudget där nämnden fördelar det beviljade 
kommunbidraget inom sin egen nämnd utifrån grunduppdraget. Nämnden ska också månadsvis följa 
upp mål, ekonomi och kvalitet. Nämndernas kontroll av budget och förmåga att löpande vidta 
korrigeringar är av central betydelse för att uppnå kommunens utveckling samt hålla sig inom sina 
tilldelade ramar, för att uppnå målet om en budget i balans varför dessa uppföljningar bör ske 
månadsvis. Vid avvikelse i ekonomiskt resultat eller kvalitet, måste nämnden göra en skarp 
åtgärdsplan som är tidsatt och därefter uppföljning av genomförda åtgärder.  

   

Styr- och ledningssystem  
  

- Kommunen ägs av och är till för medborgarna.  

- De av medborgarna valda politikerna i Piteå Kommun ska i kommunfullmäktige besluta om de 

övergripande målen ur ett medborgarperspektiv samt formulera den vision som kommunen ska 

sträva efter. Kommunfullmäktige beslutar om de prioriterade målen som all verksamhet ska utgå 
ifrån.  

- Kommunfullmäktige beslutar om ett begränsat antal prioriterade nyckeltal för kommunstyrelsen 

och övriga nämnder i syfte att kontinuerligt mäta, återkoppla, utveckla och kvalitetssäkra 

verksamheterna ur ett medborgarperspektiv.  

- Beslut som normalt tas av en nämnd, men som bedöms få väsentlig påverkan på samhället eller 

andra funktioner än det själva beslutet avser, ska alltid slutligt avgöras av Kommunfullmäktige, 

exempelvis nedläggning av skolor.  

- Kommunstyrelsen beslutar om kommunens strategier för att nå målen och mot kommunens vision. 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över samtliga nämnders verksamhet med ansvar för hela kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning. Kommunledningsförvaltningen ska vara stödjande till samtliga nämnder. 

- Kommunledningsförvaltningen ska ha ett särskilt ansvar och vara drivande för kommunens 

digitaliseringsutveckling. 

- Varje enskild nämnd beslutar om egna nämndspecifika mål utifrån kommunens övergripande mål 
samt mål för att kunna genomföra sina uppdrag utifrån lagar och regler, med hög kvalitet och hög 

effektivitet.  

- Politiken äger budget och inriktning – tjänstepersonerna genomför verksamheten. 

- Piteås nya vision ska vara ” Piteå - god livskvalitet, idag och i morgon”.  
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Prioriterat övergripande mål 

 
Det övergripande målet för kommunens all verksamhet är att medborgarna ska erbjudas goda 

livsvillkor i livets alla skeenden. Det innebär att kommunens arbete alltid ska sträva efter att 
medborgarna i kommunen – oavsett ålder, kön, bostadsort eller etnicitet – ska kunna förvänta sig 

service och goda levnadsförutsättningar.  

• Det ska erbjudas olika typer av boende på olika platser i hela kommunen.  

• Alla medborgare ska trivas i Piteå.  

• Service ska erbjudas i hela kommunen. 
 

Strategiska prioriterade områden  

De tre underliggande strategiska prioriterade områdena i Piteå är till för att medarbetare, politiker 

och medborgare ska veta vilka områden som kommunen prioriterar utöver övrig verksamhet.   

1. Barn, unga, kunskap  

- Barn och unga ska ha en trygg uppväxt med tillgång till utbildning av hög kvalitet där alla elever 

ska känna motivation och nå sin fulla potential.  

  

2.  Näringsliv och arbete  

- Piteå ska vara den ledande kommunen i länet, för företag och företagare.  

- Arbetslösheten i kommunen ska ligga på en lägre nivå än länet och riket.  

- Kommunen ska vara en god och attraktiv arbetsgivare för sina anställda på en konkurrensutsatt 

marknad. 
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3.  Demokrati, inflytande och trygghet  

- I Piteå ska medborgarna känna delaktighet i beslutsfattandet genom att synpunkter välkomnas 

och beaktas inför beslut.  

- Öppenhet och transparens ska vara självklart såväl internt som externt i Piteå Kommun.  

- Ökad dialog om medborgarnas vilja, mellan politiker/tjänstepersoner och medborgarna.   

   

Kommunens mål  

• Medborgarnas upplevda kvalitet i den kommunala servicen ska vara hög. 

• Nämndernas ekonomiska styrning och budgetuppföljning ska anpassas så att god ekonomisk 

hushållning alltid uppnås och att skattebetalarnas pengar används förnuftigt.  

• Kommunal verksamhet ska, med undantag av myndighetsutövning, konkurrensutsättas för att 

säkerställa att all service håller högsta kvalitet till lägsta möjliga kostnad.  

• Kommunens skattesats ska hållas så låg som möjligt.  

• Digitalisering och automatisering med syfte att nå effektiviseringsvinster, ska öka årligen i varje 

förvaltning och samordnas av KLF.   

• Nettokostnadsökningen per invånare får inte överstiga 3 % under planperioden.  

• Kommunen ska ha en god beredskap för befolkningstillväxt men göra realistiska bedömningar 

utifrån verkligt utfall och planera investeringar och satsningar utifrån verkligt värde. 

• Försörjningskvoten ska minska årligen.  

  

Indikatorer (KPI) 

 
Viktiga indikatorer och verktyg som ska användas för att mäta kommunfullmäktiges uppsatta mål: 

  

• Ekonomiska rapporter bl a månadsrapporter och tertialbokslut. 

• Nöjdmedborgarindex (NBI)  

• Nöjdinflytandeindex (NII)  

• Andel elever med behörighet till gymnasium, lärarnas behörighet, samt föräldrarnas nöjdhet inom 

förskoleverksamhet.  

• Nöjdkundindex hemtjänst och äldreboende. 

• Nöjdkundindex personal inom förskola, skola/fritids, hemtjänst och äldreboende. 

• Andel elever som går ut gymnasiet med godkända betyg. 

• Enkätundersökningen Personligt eller motsvarande. 

• Antal bostäder och arbetsplatser. 

• Antal företag per invånare. 

• Kostnad per invånare.  

• Nettokostnadsökning per invånare. 

• Nettokostnadsavvikelse.  

• Försörjningskvot.  
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Övriga indikatorer  

• Kommunens utdebitering hålls så låg som möjlig under mandatperioden 2020 – 2022. 

För år 2020 behålls nuvarande skattesats, dvs 22,25 %. 

• Kommunens resultat ska motsvara minst 1,5 % av årets intäkter. 

• Det genomsnittliga sjuktalet per år ska vara högst 5 %.   

 

Nämnder 

 
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas beslut i ärenden som rör 

mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala 

skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och 
övergripande frågor för kommunen.  

Revisionens uppgift är att för fullmäktiges räkning granska att styrelse och nämnder driver 

verksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om 

räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna 
är tillräcklig. Lekmannarevisorerna granskar även verksamheten i de kommunägda bolagen. 

Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, 

kommunfullmäktige, europaparlament samt av riksdag och kommunfullmäktige beslutade 

folkomröstningar 

Inriktning och uppdrag under planperioden 

Kommunfullmäktiges presidium, revisionen och valnämnden ska aktivt arbeta för att utföra sitt 

uppdrag på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt såväl organisatoriskt som tekniskt och sträva 

efter att minska sina kostnader årligen. 

Beviljade drift och investeringar KF, tkr 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget    

Nettokostnad drift          4 782  

 

         4 758   

 

         4 734  

 

    

    

Investeringsbudget    

Nettoinvesteringar 0 0 0 

    

 

 

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med särskilt ansvar för kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljning av 

kommunens ekonomi och verksamheter. 

Kommunledningsförvaltningen består av ett antal olika stödjande avdelningar. Kommunchefen är 

kommunens högste tjänsteperson och är chef över såväl kommunledningsförvaltningen som chef för 

samtliga förvaltningschefer.  
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Avdelningen styrning och ledning hanterar områden som medborgarservice telefoni/ kundtjänst, 

ärendehantering, arkivservice, utredning samt konsumentfrågor och överförmyndarexpedition. 

Kommunikationsavdelningen ansvarar för kommunikation/ information, digital media och 
kommunens varumärke. Näringslivsavdelningen ansvarar för Piteås näringslivsutveckling och är 

även ett stöd till företag i Piteå. Avdelningen har också ett ansvar att attrahera 

nya etableringar. Personalavdelningen arbetar med rekrytering, introduktion, personalutveckling och 
utbildning, arbetsmiljö, anpassning, personalvård, friskvård, personalekonomi och förhandlingar. 

 IT-avdelningen stödjer kommunens olika förvaltningar i IT-relaterade ärenden inom bland annat 

teknisk drift, support, inköp eller allmän rådgivning. De har också ett särskilt ansvar för kommunens 

arbete med automatiserade processer och digitalisering. Ekonomiavdelningen arbetar med 

ekonomistyrning, ekonomiadministration, inköp och upphandling. De ansvarar även för att upprätta 
kommunens årsredovisning, bokslut, budget och verksamhetsplan utefter politikens beslut. 

 

Inriktning och uppdrag under planperioden 

Piteå kommun, liksom andra kommuner, är inne i ett tufft ekonomiskt läge och måste aktivt arbeta 
med, och prioritera, utveckling av nya arbetssätt och effektivisera arbetsprocesser genom att arbeta 

med ny teknik, automatisering genom digitalisering med mera. Detta kommer att ställa särskilt stora 

krav på Kommunledningsförvaltningens olika avdelningar.  

Kommunikationsavdelningen måste prioritera marknadsföringsinsatser för att stärka Piteås 

varumärke som en attraktiv ort att driva företag i, att bo och leva i. Där bör särskilt framhållas Piteås 

unika läge och geografi med en mysig småstadsärna omgiven av vackra byar och en fantastisk natur 

såväl på land som på hav. 

IT-avdelningen bör noggrant utvärderas organisatoriskt för att på ett effektivt, modernt och mycket 
tydligt sätt kunna fungera som intern support till förvaltningarna men även som en integrerad del i 

det framtida digitaliseringsarbetet. 

Näringslivsavdelningen måste jobba mer tydligt med sitt etableringsuppdrag med tydliga mål och en 

tydlig strategi. Kontinuerligt följa upp rådande trender inom framgångsrika och växande branscher, 
samt planera för satsningar och åtgärder för att fånga upp projektidéer och utvecklingstankar hos 

företag inom dessa branscher i stad och på landsbygden. Större samverkan bör också utredas med 

PNF och andra aktörer som har ett tydligt näringspolitiskt uppdrag inom kommunkoncernen. För att 
tillvarata den tillgång som Piteås nära landsbygd utgör, krävs även samarbete med externa aktörer 

som arbetar med landsbygdsutveckling för att få en god näringslivsutveckling i hela kommunen.   

Medfinansiering i EU-projekt ska bidra till landsbygds- och företagsutveckling och kräver kommunala 

resurser för att inspirera, sprida kunskap, inventera projektidéer och underlätta 

ansökningsförfarande. Stöttning och uppföljning behövs för att medfinansieringen ska vara 

kostnadseffektiv och att de kommunala målen ska nås. 

Beviljade drift och investeringar KS/KLF, tkr 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget    

Nettokostnad drift 162 876 161 247 159 634 

    

    

Investeringsbudget    

Nettoinvesteringar 12 665 3 920 4 180 
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Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten 

Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor 

och agera vid olyckor. Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten 

hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats. Räddningstjänsten ska även tillsammans med 
andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det stöd 

och den hjälp som då behövs. 
 

Inriktning och uppdrag under planperioden 

Räddningstjänster bör se över alla verksamheter som eventuellt konkurrerar med den fria 
marknaden och överväga försäljning eller upphörande av sådan verksamhet. 

Beviljade drift och investeringar 
KS/Räddnindstjänsten, tkr 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget    

Nettokostnad drift 36 316 35 953 35 593 

    

    

Investeringsbudget    

Nettoinvesteringar 1 900 1 900 1 900 

    

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att bedriva en kvalitativ skola inom förskoleverksamhet, 

förskoleklass, grund- och gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, musik- och dansskola samt 

fritidshemsverksamhet. Inom uppdraget ska nämnden förverkliga nationella och kommunala mål. 

 

Inriktning och uppdrag under planperioden 

Piteå Kommun har en relativt dyr skolverksamhet i jämförelse med andra strukturellt lika kommuner 

i Sverige. För att kunna fortsätta bedriva en kvalitativ förskola, skola och gymnasium med tillgång till 
utbildning av hög kvalitet där alla elever ska känna motivation och nå sin fulla potential, måste 

nämnden jobba aktivt med att minska kostnaderna med målet att på sikt ligga på en för riket 

jämförbar kostnadsnivå. Nämnden bör också arbeta aktivt med att välkomna alternativa utförare av 

förskola och skola där så är möjligt med hänsyn till pris och kvalitet. 

Det är viktigt att nämnden i första hand prioriterar utbildning och kompetensförsörjning.  

Beviljade drift och investeringar BUN, tkr 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget    

Nettokostnad drift 861 985 849 055 836 319 

    

    

Investeringsbudget    

Nettoinvesteringar 37 115 55 400 45 400 
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Fastighets- och servicenämnden 

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för förvaltning av fastigheter, uthyrning av lokaler och 

lägenheter som tillhör kommunen, den samlade städ-, vaktmästeri- och måltidsverksamheten och 

därmed förenliga verksamheter. 

Inriktning och uppdrag under planperioden 

Piteå kommun genomför ett renodlingsprojekt där kommunkoncernens olika förvaltningar och bolag 
har till uppgift att renodla fastighets- och lokalbeståndet så att det får så stora synergieffekter som 

möjligt avseende framtida drift och underhåll. Fastighetsnämnden bör överväga att sälja vissa delar 

av sitt bestånd på den öppna marknaden. Intäkterna bör då fördelas så att den s.k underhållsskulden 
betas av i så snabb takt som möjligt. 

Beviljade drift och investeringar Fastighets, tkr 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget    

Nettokostnad drift 23 085 22 623 22 170 

    

    

Investeringsbudget    

Nettoinvesteringar 49 500 55 000 30 000 

    

 

 

Kultur, park- och fritidsnämnden 

Nämndens uppdrag är att erbjuda olika typer av fritidsanläggningar och andra miljöer samt skapa 

ekonomiska förutsättningar för olika kultur och fritidsverksamheter så att alla medborgare kan välja 

en mångfald av upplevelser, aktiviteter eller evenemang att ta del av. 
 

Inriktning och uppdrag under planperioden 

Kultur, park- och fritidsnämndens verksamhet är en frivillig verksamhet för kommunen. De bedriver 

också en verksamhet som till stora delar kan utföras av varje enskild individ. Piteå kommun ska dock 

beakta ett rikt friluftsliv för invånarna och sörja för en god utomhusmiljö i parker och andra offentliga 
platser. I övrigt bör nämnden jobba aktivt för att minska sin totala budget årligen under överskådlig 

tid genom att göra prioriteringar.  

Kulturlivet ska beaktas men inställningen ska vara att medborgarna ska ges möjlighet att i större 

utsträckning vara delaktiga i olika kulturella aktiviteter och arrangemang. Delaktighet, att vara del i 
ett sammanhang, ökar individens välbefinnande vilket är en del i att ha en god livskvalitet.  

Att öka engagemanget i ideella föreningar och att ta fram en långsiktig plan för hur kommunen ska 

säkerställa driften av de möteslokaler och anläggningar som finns i hela kommunen bör prioriteras. 

En försäljning av dyra anläggningar bör utvärderas aktivt och prioritera att låta privata aktörer och 

företag äga och driva, antingen själva eller tillsammans med kommunen. 
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Beviljade drift och investeringar Kultur, park 

och fritidsnämnden, tkr 

Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget    

Nettokostnad drift 103 742 100 838 98 000 

    

    

Investeringsbudget    

Nettoinvesteringar 8 000 4 550 3 350 

    

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämnden ansvarar för att kommunala och nationella mål förverkligas inom kompetensförsörjning, 

vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagning, trafikfrågor, plan- och byggfrågor, 

natur- och kulturmiljövård, mark och skogsförvaltning, samhällsplanering och landsbygdsutveckling 

 

Inriktning och uppdrag under planperioden 

Samhällsbyggnadsnämnden har en mängd olika ansvarsområden med stor spännvidd. Nämnden har 

därför mycket stora möjligheter till kostnadsbesparingar genom att aktivt se över de olika 

verksamhetsområdenas organisation. Dessutom är många områden av teknisk karaktär varför 

automatiserade processer med hjälp av digitalisering bör vara ett prioriterat område de närmaste 

åren.  

Förvaltningen bör också sälja ut skogsmark som inte bedöms behövas för framtida samhällsbyggnad 

och det gäller även annan typ av mark. Nämnden behöver ta fram en långsiktig plan för målet med 

förvaltningen av skogen där förhållandet mellan produktions- respektive miljömål tydliggörs och 

vilken avkastning brukandet ska bidra med. Det finns stora värden låsta i sådan mark samtidigt som 

det är kostnader förenade med att förvalta marken. 

Beviljade drift och investeringar SBN, tkr 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget    

Nettokostnad drift 142 326 139 479 136 689 

    

    

Investeringsbudget    

Nettoinvesteringar 15 650 26 800 71 000 
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Miljö- och tillsynsnämnden 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter som enligt lag ska fullgöras inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll och alkoholhandläggning. Nämnden är myndighetsnämnd. 

 

Inriktning och uppdrag under planperioden 

Nämnden bör införa en princip att betalning för tillsyn av företag och näringsidkare sker först när 
tillsyn eller annan åtgärd utförts. Detta är ett led i att bli en mer näringslivsinriktad kommun. 

Beviljade drift och investeringar MTN, tkr 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget    

Nettokostnad drift 4 083 4 042 4 002 

    

    

Investeringsbudget    

Nettoinvesteringar 0 0 0 

    

 

 

Socialnämnden 

Socialnämnden har uppdraget att utföra kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen 
(SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), lagar om färdtjänst och 

riksfärdtjänst, det kommunala ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om vård av 

unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) samt lagen om bostadsanpassning. 

 

Inriktning och uppdrag under planperioden 

Socialnämnden är inne i ett intensivt skede av organisationsförändringar och effektivisering av 

verksamheterna. Detta efter ett antal år av negativ ekonomisk utveckling och stora budgetavvikelser. 

Vi ser positivt på detta arbete och har stora förväntningar på att ledare och personal ser 

möjligheterna i detta förändringsarbete. Innan det arbetet är slutfört är det svårt att se vilka 

ekonomiska ramar som är relevanta för verksamheten 

Socialnämnden i Piteå har dock en lägre ekonomisk ram än andra strukturellt jämförbara kommuner i 

Sverige. Skillnaden är ca 18 Mkr per år och därför undantas socialnämnden ifrån 

vardagsrationaliseringar. Ambitionen är att tillföra resurser när utrymme finns för att ge någorlunda 

lika förutsättningar som jämförbara kommuner  

Beviljade drift och investeringar 
Socialnämnden, tkr 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget    

Nettokostnad drift 859 031 859 031 859 031 

    

    

Investeringsbudget    

Nettoinvesteringar 4 332 4 000 0 
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Gemensamma nämnder 
 

Kost och servicenämnd (Piteå/Luleå) 

Kost- och servicenämnden är en gemensam nämnd mellan Piteå och Luleå. Nämnden ansvarar för 

samverkanskommunernas produktion av kylda maträtter till ordinärt boende i båda kommunerna 
samt till särskilt boende i Luleå kommun. Produktionen sker i Öjebyns produktionskök. 

 

Inriktning och uppdrag under planperioden 

Nämnden ska fokusera på att minimera Piteå Kommuns risker samt verka för att så mycket råvaror 

som möjligt är närproducerat. Nämnden ska också verka för att effektivisera processerna och 

logistiken i så stor utsträckning som möjligt, bland annat genom automation och it-system. 

Beviljade drift och investeringar kost- och 
servicenämnden, tkr 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget    

Nettokostnad drift 2 809 2 781 2 753 

    

    

Investeringsbudget    

Nettoinvesteringar 0 0 0 

    

 

Överförmyndarnämnden (Piteå/Älvsbyn) 

Piteå och Älvsbyns kommuner har från 1 januari 2019 ingått samverkansavtal med gemensam 

överförmyndarnämnd och verksamheten är förlagd till Piteå. Överförmyndarnämnd i samverkan är 

en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och 

förvaltare. 

 

Inriktning och uppdrag under planperioden 

 

Nämnden ska snarast se till att synergieffekter skapas tack vare att man kan samnyttja resurser och 

system. 

Beviljade drift och investeringar gemensam 
överförmyndarnämnd, tkr 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget    

Nettokostnad drift 3 325 3 308 3 291 

    

    

Investeringsbudget    

Nettoinvesteringar 0 0 0 
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Ekonomisk sammanställning 
 

Driftbudget (Tkr) 

 

    

Kommunens intäkter Budget 2021 Plan 2021 Plan 2022 

Skatteintäkter, gen.statsbidrag och skatteutjämning        2 578 783 kr         2 654 800 kr         2 724 946 kr  

Välfärdsmiljarderna, sista året 2020             10 000 kr  
                      -   
kr  

                      -   
kr  

Finansnetto             21 964 kr              21 964 kr              21 964 kr  

Ränta pensionsavsättningar -             8 105 kr  -             8 105 kr  -             8 105 kr  

Totalt intäkter kommun        2 602 642 kr         2 668 659 kr         2 738 805 kr  

    

Kommunens kostnader - gemensamt    

Central pott till KS förfogande -         144 600 kr  -         222 600 kr  -         287 600 kr  

Nedjustering Centrala potten, avs. löner             15 000 kr              20 000 kr              20 000 kr  

Effekt av komponentavskrivning                3 000 kr                 3 000 kr                 3 000 kr  

Preliminär effekt av nytt skatteutjämningssystem 
                      -   
kr  -           16 000 kr  -           16 000 kr  

Pensionsavsättning - individuell del -           90 313 kr  -           97 913 kr  -           97 913 kr  

Pensionsskuldförändring -           18 646 kr  -           23 646 kr  -           23 646 kr  

Avskrivningar -         125 407 kr  -         126 552 kr  -         126 552 kr  

Totalt kostnader kommun -         360 966 kr  -         463 711 kr  -         528 711 kr  

    

Totalt att fördela till nämnder/verksamet nettokostnad        2 241 676 kr         2 204 948 kr         2 210 094 kr  

    

Nettokostnad Kommunfullmäktige, 0,5 %                4 782 kr                 4 758 kr                 4 734 kr  

Nettokostnad Kommunstyrelsen - KLF, 1 %           162 876 kr            161 247 kr            159 634 kr  

- inklusive gemensam lönenämnd    

Nettokostnad Räddningstjänsten, 1%             36 316 kr              35 953 kr              35 593 kr  

Nettokostnad Barn o utbildningsnämnden, 1,5 %           861 985 kr            849 055 kr            836 319 kr  

Nettkostnad Fastighets o servicenämnden, 2 %             23 085 kr              22 623 kr              22 170 kr  

Nettokostnad Kultur o fritidsnämnden, 2,8 %           103 742 kr            100 838 kr              98 000 kr  

Nettokostnad Miljö o tillsynsnämnden, 1%                4 083 kr                 4 042 kr                 4 002 kr  

Nettokostnad Samhällsbyggnadsnämnden, 2%           142 326 kr            139 479 kr            136 689 kr  

Nettokostnad Socialnämnden           859 031 kr            859 031 kr            859 031 kr  

Nettokostnad Piteås del Kost och servicenämnden, 1 %                2 809 kr                 2 781 kr                 2 753 kr  

Nettokostnad Piteås del Överförmyndarnämnden, 0,5 %                3 325 kr                 3 308 kr                 3 291 kr  

Totalt budget nettokostnader nämnder        2 204 360 kr         2 183 115 kr         2 162 216 kr  

    

Resultat             37 316 kr              21 833 kr              47 878 kr  

(andel av skatter och statsbidrag i procent) 1,45% 0,82% 1,76% 
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Investeringsbudget VEP 2020-2022 (tkr) 

 
    

     

  2020 2021 2022 
     

  Budget Plan Plan      

        
     

TOTALT KOMMUNEN 129 162 151 570 155 830 
     

Varav       
     

 Kommunfullmäktige 0 0 0 
     

  0 0 0 
     

        
     

 Kommunstyrelsen, central pott varav 0 0 0 
     

Utveckling Christinaområdet       
     

Exploatering näringsliv, fler industritomter       

     

Exploatering för ökad befolkning       
     

Universitetsområdet, projektering       
     

Haraholmens industriområde       
     

Allmän investeringsfond till KS förfog 
(Norrbotniabanan samt åtgärder för säkra 
trafiklösningar kring kommunens anl. och 
anslutningar till trafikverkets projekt) 

    

  

     

Lindbäcksstadion       
     

Nybyggnad äldreboende       
     

Nytt gruppboende SO       
     

Byacentrum       
     

        
     

        
     

 Kommunstyrelsen, Klf: 12 665 3 920 4 180 
     

Projektering automation av 
personalprocesser 335     

     

Optimerad digital inköpsprocess 350     
     

E-arkiv kommunövergripande 800     
     

Reinvestering datorer 7 000 0 0 
     

Reinvestering för teknisk infrastruktur 
(servrar, nätverksutrustning) 0 0 0 

     

Investering elevdatorer 1:1 gymnasiet 4 180 3 920 4 180 
     

Systemstöd för hantering av IT-utrustning och 
licenser 0     

     

Tillbehör till datorer pga utökad livslängd 0 0 0 
     

        
     

 Kommunstyrelsen, räddningstjänst: 1 900 1 900 1 900 
     

 Investeringsram utrustn/fordon 1 900 1 900 1 900 
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  2020 2021 2022      

  Budget Plan Plan      

 
 Barn- och utbildningsnämnden: 37 115 55 400 45 400 

     

        
     

 Från driftansl-ospec inventarier       
     

Pott för renoveringar/ombyggnationer, 
skolstrukturförändringar 30 000 50 000 40 000 

     

Åter- och nyanskaffning inventarier 
förskolor/skolor 700 700 700 

     

Strömbackaskolan återanskaffning 
inventarier 3 000 3 000 3 000 

     

Utemiljö gymnasiesärskolan 600     
     

Utveckling automationsutbildning, 
Strömbacka 1 015 0   

     

Musikskola återansk musikinstrument 200 100 100 
     

Reinvestering inventarier Gran 1 600 1 600 1 600 
     

        
     

 Fastighets- och servicenämnden: 49 500 55 000 30 000 
     

 Från driftansl - Ospec invest 0 0 0 
     

Överföring från driftbudget till 
investeringsbudget pga. införande av 
komponentredovisning 0 0 0 

     

Öjebyn produktionskök 0 0 0 
     

Ombyggnad Yttertak, Oden S-backa 4 500 14 000   
     

 

Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, 
teknik o utrustning, löpande anslag 

 

0     

     

Reinvesteringar 2 (återtagande eftersatta 
reinvesteringar) 40 000 30 000 30 000 

     

Renovering Stadshuset       
     

Konvertering av köldmedium i 2 st 
produktionskök 3 000 3 000   

     

Tak statsbibliotek 2 000 8 000   
     

Gläntan 0     
     

        
     

 Kultur- och fritidsnämnden: 8 000 4 550 3 350 
     

Från driftansl-moderniseringar anlägg 0 0 0 
     

Från driftansl-moderniseringar park 0 0 0 
     

Från driftanslag-konstparken 0 0 0 
     

Investeringsram ospecificerad (utbytesplan 
maskiner, fordon (inkl. pistmaskin), 
investeringar) 300 3 000 3 000 

     

Lekparksplan  700 350 350 
     

Strömsundskanalen 1 000     
     

Badhusparken 1 000 0 0 
     

Pistmaskin Lindbäcksstadion 2 700     
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Bokhyllor Stadsbiblioteket 0 0   
     

  2020 2021 2022      

  Budget Plan Plan      

         

Barnpool Öjebyn 1 200     
     

Omklädning Norrstrandspoolen 750     
     

Markåtgärder Nordlunda 0 850   
     

Belysning park 350 350   
     

Friidrott LF       
     

Julbelysning gågata       
     

Trädplan       
     

Servicebyggnad Norrstrand utebad       
     

Konstgräsmatta LF       
     

Hortlax sporthall tot renovering       
     

        
     

 Samhällsbyggnadsnämnden: 15 650 26 800 71 000 
     

Överföring från driftbudget till 
investeringsbudget pga. införande av 
komponentredovisning 

 

0 
 

  0 

     

 Mark-/fastighetsförvärv       
     

 Försäljning egnahemstomter       
     

 Försäljning övrig mark -15 000 -25 000   
     

 Försäljning fritidstomter       
     

 Försäljning industritomter       
     

 Från driftansl - Ospec invest       
     

Ombyggnad gator/vägar (reinvestering) 13 000 13 000 13 000 
     

Transportenhet invest ram fordon 1 500 1 500 1 500 
     

Gång-/cykelvägar enl plan exkl belysn 2 000 2 000 2 000 
     

Införande av aktivitetsbaserat arbetssätt 2 000     

     

Universitetsområdet Piteå infartsgata, torg, 
cirkulationsplats mm Acusticum I KS 

Centrala pott 1 mkr 2019 0 0   

     

Rådhustorget 1 000     
     

Haraholmens industriområde I KS Centrala 

pott 8 mkr 2019 4 000 0 0 

     

Exploatering näringsliv I KS Centrala pott 

1,2 mkr 2019 2 650 1 000   

     

Exploatering villaområden (Strömnäs-
backen, Ljungheden) I KS Centrala pott 8,7 

mkr 2019 4 000 4 300 4 500 

     

 
Mät- och karttjänster i egen regi (samverkan 
Piteå-Älvsbyn) 500     

     

Arena Norrstrand 0 0   
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2020 

Budget 
2021 
Plan 

2022 
Plan 

     

 
 
Cirkulationsplats Svartuddsvägen – 
Sundsgatan 0   10 000 

     

Solcellsdrivna sopkärl       
     

Christinaområdet (skola, kv Rönnen och 
infrastruktur I KS Centrala pott 5 mkr 2019 0 30 000 40 000 

     

Cirkulationsplats Sundsgatan vid 
backenområdet       

     

        
     

 Socialnämnden: 4 332 4 000 0 
     

 Från driftansl-ospec inventarier       
     

Byte av larmtelefon och växelsystem pga 
digitalisering 400     

     

Nytt särskilt boende 80 lgh. 
Utredning/projektering ytterligare vård- och 
omsorgsboende. Utredning 2019, 
Projektering -20, Byggstart våren -21 för att 
vara färdigställt hösten -22. Finns i KS 

Centrala pott 1 mkr 2019 0 0   

     

LSS-boende för barn 1 400     
     

Förbättring inomhustemperatur på vård- och 
omsorgboendena 2 532     

     

Inventarier SOC 0 0 0 
     

Flytt dagligverksamhet till nya lokaler 0     
     

Projektering nytt LSS-boende. Finns KS 

Centrala pott 1 mkr 2019   4 000   

     

        
     

Överförmyndarnämnden: 0 0 0 
     

E-wärna redovisningssystem       
     

        
     

        
     

KOMMUNENS ÄSKANDE 129 162 151 570 155 830 
     

Investeringsreserv generell       
     

KOMMUNEN TOTALT 129 162 151 570 155 830 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

(241 av 418)



(242 av 418)



 

 

Budget och Vep 2020‐2022 

Innehållsförteckning: 

1. Introduktion 

2. Demokrati och  öppenhet 

3. Ekonomi 

4. Samhällsbyggnad 

5. Trygghet och  brottsprevention 

6. Invandring, assimilering  och  återvandring 

7. Barnomsorg, skola och  utbildning 

8. Äldre‐ och  handikappomsorg 

9. Kultur  och  fritid 

10. Särskilda satsningar  och  ställningstaganden  per  område 

11. Besparingar per  nämnd 

12. Konsekvenser  för  budget 

13. Sammanfattning 

   

(243 av 418)



 

1. INTRODUKTION  

 

Ur Sverigedemokraternas  principprogram: Sverigedemokraterna  är  ett socialkonservativt  parti 

med nationalistisk  grundsyn. Vi betraktar  oss som ett  mittenalternativ  och  ett  tredje block  i 

svensk  politik. Vi kombinerar strävandet  efter  social‐ och  ekonomisk grundtrygghet  med  

värdekonservativa idéer. Det  övergripande  målet  med  partiets verksamhet  är  att  återskapa  ett  

folkhem som i så  hög grad  som möjligt  är  präglat av  trygghet, välstånd, demokrati och  en stark  

inre  solidaritet  samt sammanhållning. 

 
Bild genom Pixabay 

Sverigedemokraterna föreslår bland  annat generella besparingar på 1‐2%  över alla kommunens  

verksamheter. Dessa pengar föreslås  läggas  till den särskilda pott  som Kommunstyrelsen har att  

förfoga över. Effekter av  den kraftiga ökningen av antalet  asylsökande under framförallt 2015  

påverkar fortfarande kommunerna på olika sätt. Många kommuners  resultat var mycket  starkt  fram  

till  2017  som  en följd  av  statens  ersättningar för mottagandet. Men det  finns  även andra 

effekter, främst  otydligheter och osäkerheter när kommuner har fått  vänta på sin ersättning  från 

Migrationsverket och när kommuner inte får kostnadstäckning  för sitt  arbete, vilket  vi i Piteå 

märker av  på det  underskott  som BUN redovisat. Kommande år, när statens ersättningar minskar, 

kommer detta successivt  att  bli allt  mer påfrestande för kommunerna förutsatt  att  de nyanlända 

inte kommer i arbete och bidrar till kommunernas  intäkter. Något  som historiskt  visat  sig  vara 

mycket  svårt  och ta lång  tid. 

 

2. DEMOKRATI OCH ÖPPENHET  

 

Ur Sverigedemokraternas  principprogram: Att  all egentlig makt  i Sverige  ska utgå  från  folket  är  

den  mest  centrala  av Sverigedemokraternas  principer. Vi bekämpar  alla  rörelser  och  idéer  som 

vilar på  antidemokratisk  grund  och  försvarar alla  individers  grundläggande människovärde  och  

alla  folks  rätt  till självständighet  och  demokratisk utveckling. Vi förordar  också  starkare inslag av  

direktdemokrati och  ställer  oss positiva  till beslutande folkomröstningar  på  både  lokal, regional 

och  nationell nivå. 

 

Sverigedemokraterna vill att ersättare ska kunna få ersättning  för att delta i förberedande möte, och 

att  en eller flera tjänstgörande ersättare ska kallas  till sammanträdet, och också få ersättning  för 

detta. Piteå kommun sänder idag  sina fullmäktigesammanträden via marksänd lokalradio. 
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Mottagningen är dålig, och det finns  inte möjlighet  för medborgare att lyssna på frågor som  de kan 

finna intressanta i efterhand. Kommunen bör istället  så snart  som  möjligt  gå över till digital 

utsändning  med  möjlighet  att  ta del av  sammanträden i efterhand. 

 
Bild genom Pixabay 

Sverigedemokraternas förslag: • Beslut i särskilt  viktiga  och övergripande  frågor  bör  föregås  av 

kommunala  folkomröstningar, rådslag eller  undersökningar. • Alla partier  som är  invalda  i 

kommunfullmäktige  ska  ha  rätt  till insynsplatser  i styrelser, nämnder och  beredningar. • 

Kommunfullmäktigemöten bör  snarast  tillgängliggöras via  websändningar. Både  direkt  och i 

efterhand  som ett  komplement  till lokalradioutsändningen. 

 

3. EKONOMI 

 

Ur Sverigedemokraternas  principprogram: Ett  varsamt  hanterande  av  de gemensamma  

ekonomiska  resurserna  är  en viktig och  naturlig del av  den Sverigedemokratiska 

förvaltarskapstanken. En  ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, byggd  på  långsiktigt tänkande  är  

för  oss  självklar. Tillväxt  är nödvändigt  för  att  kunna  upprätthålla  vår välfärd, men  måste  

balanseras  mot viktiga  samhällsvärden  såsom folkhälsa, kulturarv, miljö, socialt  kapital och 

nationellt  självbestämmande. Vi ser  arbete  som det  enda  säkra  medlet att  åstadkomma  varaktigt  

enskilt  och allmänt  välstånd. Därför  krävs  goda villkor  för  företagande  och entreprenörskap. 

Kommunen ska hushålla väl med  de ekonomiska resurserna, vilket  innebär att det  under varje 

konjunkturcykel krävs  ett överskottsmål på i genomsnitt  minst  två procent  för att  långsiktigt  klara 

välfärden, framtida pensionsåtaganden och ett värdesäkrande av  kommunens  tillgångar. Prognosen 

för kommunens  resultat  de kommande åren är allt  annat  än positiv. Innan stora reformer och 

investeringar kan genomföras  måste hänsyn tas  till att det  ekonomiska läget  väsentligt  kan komma 

att  förändras  i framtiden. Majoriteten har misslyckats  med  detta och resultatet  sjunker långt  

under de önskvärda 2%.  

Politik  är i många avseenden att prioritera.  Att  väga olika mål, verksamheter och behov  mot  

varandra. Sverigedemokraterna prioriterar alltid kommunens  medborgare först. Centralt för oss  är 

en solidariskt  finansierad kommunal service. Kommunens kärnverksamheter är skola, vård, omsorg 

och förvaltande av  kommunens  egendom och kapital. Dessa ska alltid  läggas  först  i vågskålen när 

tillgångarna inte räcker till allt, vilket  de sällan gör.  

För att  bland  annat  kunna börja beta av den massiva underhållsskuld  som  byggts upp  i 

kommunens  fastighetsbestånd föreslår vi en generell besparing  på 1‐2% av  samtliga nämnder och 

förvaltningars verksamhet. Dessa medel tillförs Kommunstyrelsens  särskilda pott,  med direktiv  att  

med  denna finansiera nödvändiga reinvesteringar. Det  är vår åsikt  att  privata alternativ  ska tillåtas  
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konkurrera inom  omsorg  och skola. Detta under förutsättning  att  kostnaden för samma kvalitet  

blir lägre eller att kvaliteten blir bättre för samma kostnad. Vi vill därför  att Lagen  om 

Valfrihetssystem  (LOV) införs  i kommunen.  

Sverigedemokraternas förslag: • Kommunen ska under  varje konjunkturcykel  ha ett  överskottsmål  

på i genomsnitt  minst  två procent. • Kommunen ska främst  prioritera de lagstadgade  

kärnverksamheterna • Generell  besparing på 1 % i  samtliga kommunala verksamheter • Inför  LOV 

 

4. SAMHÄLLSBYGGNAD   

 

Ur  Sverigedemokraternas  principprogram: Samhällets  grundläggande organisationen, utformandet  

av  vår infrastruktur  samt  våra  fysiska  miljöer och  det  regelverk  som omger  dessa  har  en stor  

inverkan  på  medborgarnas  trygghet, trivsel och  hälsa.  

Piteå skall vara tryggt  och tillgängligt  för alla, även människor med funktionsnedsättningar ska 

kunna ta del av  samhällsgemenskapen. Trots  många vackra ord  så anser Sverigedemokraterna att  

tillgängligheten för handikappade ofta är eftersatt. Vi anser att  det  är viktigt  att  trygghets  och 

tillgänglighetsperspektivet  ska genomsyra samhällsbyggnaden redan i planeringsfasen.  

Det  är också viktigt  att  vi stoppar tiggeriet. För detta krävs  bland  annat  att kommunens  

samarbete med Polismyndigheten utökas  och förbättras och att  det  i den kommunala 

ordningsstadgan införs  ett  förbud  mot offentligt  tiggeri. Sverigedemokraterna anser att  det  för all 

denna verksamhet  på offentlig  plats  på förhand  skall ansökas om tillstånd  vare sig  det  gäller 

tiggeri, rosförsäljning  eller dylikt.  

Piteås  historia som  jordbruksbygd  och kuststad  bör lyftas  fram  och tydliggöras. Vi menar därför 

att  konstsatsningar i offentliga miljöer skall ha en folklig  och bygdenära förankring. Piteå har idag  

en stor bostadsbrist. I synnerhet  saknas  billiga bostäder för unga och ensamstående. Nya och fina 

lägenheter byggs  i stadskärnan, men hyrorna på dessa blir dyra. Kommunen bör istället  prioritera 

byggande av kostnadseffektiva mindre lägenheter.  

Byggandet  ute i byarna är eftersatt  och satsningar bör göras  av  kommunen för att underlätta 

arvskiften och möjliggöra boende på landsbygden. I  synnerhet  de byar som  har kvar sina skolor bör 

prioriteras  för att  säkerställa ett  fortsatt elevunderlag, och i möjligaste mån förhindra ytterligare 

skolnedläggningar, och fortsatt  avflyttning  från byarna. 

Piteå har  idag  karaktären  av  en  trivsam småstad.  Hänsyn till detta måste tas  när bygglov  beviljas. 

Byggnader som  kraftigt avviker från svensk  eller västerländsk byggnadstradition, eller som  har ett  

starkt religiöst  eller avvikande symbolvärde av annat  slag  ska inte beviljas  bygglov. 

Sverigedemokraternas  förslag: • Kommunen ska  i sin ordningsstadga  ha  en  tillståndsplikt  för 

offentligt  tiggeri. • Den offentliga  konsten  ska  ha  en folklig förankring och  på  ett  tydligt  sätt lyfta  

fram det  nationella  och  lokala kulturarvet. • Kommunala bostadsbolag ska  ha som sin  viktigaste  

uppgift  att tillhandahålla  hyresbostäder  av  god kvalitet  till rimliga  hyror. • Byggnader  med  starkt 

symbolvärde  av  religiös  eller  annan karaktär  som kraftigt  avviker  ifrån svensk  eller  västerländsk 

byggnadstradition  ska  inte  få  uppföras.  

 

5. TRYGGHET OCH BROTTSPREVENTION   
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Ur Sverigedemokraternas  principprogram: Bortsett  från  bevarandet  av nationens  fortbestånd  är  

det  statens viktigaste  uppgift  att  garantera medborgarnas  trygghet  och  säkerhet. Trygghet  är  en  

förutsättning för  frihet. I otrygghetens  spår  följer  våld  och instabilitet.  

Brottsbekämpning  är inte i första hand  en kommunal angelägenhet. Många av  de åtgärder som  

krävs  måste vidtas  på riksnivå i form  av  en ansvarsfull invandringspolitik, skärpta lagar samt  fler 

poliser med  ökade befogenheter. I avvaktan på en regering  som  inser detta vill vi dock  göra allt  vi 

kan för att  tvinga tillbaka brottsligheten genom  kommunala åtgärder, och aktiv  samhällsplanering. 

 
Bild genom fotoakuten.se 

 Brottsförebyggande arbete kan delas  upp  i två områden. Social brottsprevention innebär åtgärder 

som, ofta långsiktigt, påverkar en persons  benägenhet  att  begå brott. Exempel på sådan 

verksamhet  kan vara antiskolkprogram  i skolan. Situationsanpassad  brottsprevention innefattar 

mer åtgärder som  syftar till att minska antalet  situationer som  kan resultera i brottslighet  genom  

att  göra brotten svårare att  utföra, öka risken för upptäckt  eller att  minska vinsten av brottet. 

Man vet  t.ex. att  en så enkel åtgärd som  upplysta promenadvägar minskar risken för överfall 

avsevärt då mörkret i  många fall är brottslingens  bäste vän.Kommunen bör därför göra en 

övergripande utvärdering  av gatubelysningen längs  gator och promenad/cykelvägar. Piteå har ett  

utbrett  problem  med  ungas droganvändning. Mycket  görs  redan, men fler åtgärder måste vidtas. 

Våra unga är vår framtid, och det  är vårt  ansvar som  vuxna att  se till att  de hamnar i arbete och 

inte i missbruk. 

Sverigedemokraternas  förslag: • Kommunen ska genom olika projekt, i första  hand  riktade  till 

föräldrar, barn  och  ungdomar, satsa på  arbetet  mot  droger, missbruk  och ungdomsbrottslighet. • 

Kommunen ska utreda  på vilka  områden  olika  åtgärder  för situationsanpassad brottsprevention  

är  lämpliga  att genomföra • Kommunen ska göra  en övergripande  utvärdering av belysningen  av  

gator  och promenadstråk.  

 

6. INVANDRING, ASSIMILERING OCH ÅTERVANDRING  

 

Ur  Sverigedemokraternas  principprogram: Sverige  har  genom århundradena  upplevt ett  antal 

invandringsvågor. Främst  har det  rört  sig om ett  begränsat  antal invandrare  från  kulturellt  och  

geografiskt närliggande  nationer, vilket  gjort  att dessa  invandrare  har  kunnat  assimileras in  i den  

svenska  nationen. Trots  att problem inte  har  saknats  har  denna historiska  invandring i flera  fall 

(247 av 418)



haft  en positiv  nettoinverkan  på  samhället. Tendensen  i modern  tid  har  varit  en oerhört  

omfattande  invandring från avlägsna  länder  och  kulturkretsar. Trots att  det  inte  saknas  exempel 

på  enskilda individer  som på  ett  positivt  sätt anpassat  sig och  bidragit  till det  svenska samhället  

under  senare  tid, så  är  ändå  den sammanlagda  nettoeffekten  av massinvandringen  från  

avlägsna  länder starkt  negativt, såväl ekonomiskt  som socialt.  

Kombinerat  med  högre krav  på att invandrarna ska anpassa sig  till det svenska samhället  vill 

Sverigedemokraterna stimulera till ökad, frivillig  återvandring. Det  är vår övertygelse att  många 

invandrare vill återvända till sina hemländer och det  är därför viktigt  att  politiken skapar 

förutsättningar för ordentlig  handläggning och uppföljning. För att  den som  kommit  till ett  nytt  

land ska kunna känna sig  som  en del i den nationella och regionala gemenskapen, och för att  

förenkla ett  inträde på arbetsmarknaden är det  viktigt  att  man tar till sig  de seder och bruk  som  

gäller. Det kan handla om  lagar och regler, sociala koder, jämställdhet, syn på kvinnor och människor 

med  olika sexuell läggning eller religiös  övertygelse. Och inte minst handlar det  om  språk. 

 
Bild genom Pixabay 

Sverigedemokraterna vill därför att kommunen ska införa en integrationsplikt där ekonomisk  

försörjning  villkoras  mot faktiska resultat  i erbjudna integrationsåtgärder, tex  SFI  och 

samhällskunskap. Den som  inte vill låta sig  integreras  ska inte heller erhålla ekonomiskt  stöd. 

Kommunen ska inte ge nyanlända förtur i det  kommunala bostadsbeståndet. Det  är i vårt  

perspektiv  endast  en källa till motsättningar och konflikter.  Istället  bör enklare lösningar för att  

lösa det  akuta bostadsbehovet  användas. Tex  husvagnar eller byggbaracker.  

Sverigedemokraternas  förslag: • Kommunen ska  införa integrationsplikt • Kommunen bör  arbeta  

aktivt  med informationsförmedling om möjligheter till återvandring. • Kommunen ska  inte  ge  

förtur  i bostadskön  till nyanlända 

 

7. BARNOMSORG, SKOLA OCH UTBILDNING  

 

Ur  Sverigedemokraternas  principprogram: Sverigedemokraterna  vill främja  en utveckling som ger  

familjerna  en  större självständighet  och  ökad  valfrihet. Alla barn  är  olika  och  har  olika  behov. 

Ett stort  utbud  av  barnomsorgsformer, inklusive  goda  möjligheter  för  föräldrarna att  själva  ta  

hand  om sina  barn  under  de tidiga  åren, ska  därför  eftersträvas. Centralt  inom alla  former  av  

barnomsorg är  att  barngrupperna  ska  vara  så  små  som möjligt, att  föräldrarna  ska  erbjudas  ett 

betydande  inflytande  över  verksamheten, att  barnens  fantasi och  leklust  tillvaratas på  bästa  sätt  

och  att  stress‐ och bullernivåer  reduceras  till ett  minimum. Samtidigt  som Sverigedemokraterna 
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förespråkar  att  staten  återtar huvudmannaskapet  för  skolan, framförallt  för  att  garantera  en  

jämbördig skolgång för  våra  elever, betonar  partiet den  pedagogiska  valfriheten, och  menar att  

elever  och  föräldrar  ska  ges  goda möjligheter  att  välja  skola  och  skolform.  

Valfriheten och mångfalden inom  förskola och barnomsorg  är en rättvisefråga. 

Sverigedemokraterna vill stimulera föräldrar till att  spendera mer tid  med  sina barn och såg  därför 

vårdnadsbidraget  som ett  bra alternativ  inom  barnomsorgen. Tyvärr har Sveriges  nuvarande 

regering tagit  bort  denna möjlighet, men vi hoppas på ett  regeringsskifte, och en ny  regering som  

inser fördelarna med  detta. Många småbarnsföräldrar arbetar i skift. Det  är därför nödvändigt  att  

möjlighet  till barnomsorg  erbjuds  under dygnets  alla timmar. Sk  “Nattis” bör finnas  i kommunens  

centrala, norra och södra delar för att  förenkla för föräldrar att hämta och lämna sina barn på väg  

till och från arbetet. 

 
Bild genom Pixabay 

Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap  i skolan måste motverkas  på samma sätt  som  på 

alla andra arbetsplatser. Det  är oerhört  viktigt  att  varje kommun tar krafttag  för att  skapa ordning  

och reda i skolan. Våld, mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap  ska motverkas  genom  ett  

aktivt  agerande av lärare och skolledning. Ett  relativt  nytt  fenomen som  dykt  upp  på senare tid  

är mobbing  av  olika slag  i sociala media och på nätet. En stor del av detta försiggår genom  

elevernas mobiltelefoner. 80%  av  flickorna i högstadiet  uppger t.ex  att  de utsatts  för någon typ  

av  kränkning  i sådana sammanhang. Nära hälften att  de på samma sätt  utsatts  för sexuella 

trakasserier. Sverigedemokraterna föreslår därför att  grundskolan (1‐9) ska vara en “mobilfri Zon”.  

Trygghet  och studiero  för skötsamma elever måste alltid  vara överordnad bråkiga elevers  behov. 

Om  någon utsätts för mobbning  eller kränkning  ska alltid den elev  som  trakasserar avlägsnas. 

Skötsamma elever ska självklart  kunna fortsätta sina studier på sin skola. Fostran och förmedling  av  

värderingar är primärt  en uppgift  för familjerna. Skolans ska dock  inskärpa vikten av  ett  gott 

uppförande och betona värdet  av demokrati, varje människas  unika värde samt  respekt  för det  

svenska kulturarvet. För att  ytterligare förstärka trygghetssträvandena ser vi ett  stort  värde i 

bevarandet  av  de byaskolor som fortfarande finns  kvar. Det  finns  många barn som  av  olika skäl 

inte klarar av  att  gå i en “stor” skola. För att  få ett  fungerande samhälle i stort  krävs  att  skolan 

lyckas med sin uppgift.  Av  den orsaken är det viktigt  att  låta grundskolan bygga på småskalighet. 

Sverigedemokraterna vill därför motverka trenden där mindre skolor läggs  ned  till förmån för större, 

samtidigt  som  vi vill bevara, och om möjligt  utöka, antalet  befintliga byaskolor. 

Sverigedemokraternas förslag: •Barnomsorg ska erbjudas alla tider på dygnet, och på strategiska 

platser i kommunen. •Barngrupperna bör generellt bli mindre. •Fler specialpedagoger bör anställas 

•Mobilförbud i skolan i ÅK 1‐9•Inga fler byaskolor läggs ned•Vikten av god hälsa och ökad rörlighet 

(249 av 418)



ska betonas.•Lägg till pauser för rörelse i ordinarie undervisning•Skolmaten ska vara lokalt 

producerad och tillagad.•Försäljning av sötsaker på skolans område ska inte förekomma. Istället ska 

försäljning av frukt / grönsaker erbjudas •Elever som stökar och stör i klassrummet eller utsätter sina 

kamrater för mobbing och trakasserier ska avlägsnas från klassrummet och/eller skolan.  

 

8. ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORG  

 

Ur Sverigedemokraternas  principprogram: De  äldre  i Sverige  förtjänar  att  få  tillgång till världens  

bästa  äldreomsorg. Sverigedemokraterna  kan  inte  acceptera att  äldre  dör  ensamma, slutar  sina  

liv  i social isolering eller  att  människor  känner stark  oro  för  att  bli gamla  på  grund  av brister  

inom omsorgen. Alla  människor  ska  kunna  åldras  med värdighet. Den  dag man  får  svårt  att  

klara sig själv  ska  samhället  gå  in  och  erbjuda den  hjälp  som behövs  för  att  den  äldre  ska 

kunna  fortsätta  leva  ett  tryggt  och meningsfullt  liv. De  äldre  ska  ha  rätt  att kunna  bo  kvar  i sin  

invanda  miljö, även om vård‐ och  omsorgsbehov  ökar, ingen ska  tvingas  till ett  uppbrott  från  

husdjur, vänner  och  anhöriga  annat  än  då  det  är nödvändigt  för  till exempel vård  på sjukhus. 

Sverigedemokraterna ser stora problem  i den svenska äldreomsorgen. Resurs  och personalbrist  gör 

att  både de äldre och de anställda inom  äldreomsorgen vanvårdas. Det  är oacceptabelt  att  den 

generation som skapat  den välfärd  vi alla känner inte kan fördelas  tillräckliga resurser. Piteå 

kommun har ett  av  de högsta sjukskrivningstalen inom  vård  och omsorg i riket. Det  är av  yttersta 

vikt  att  komma tillrätta med  detta. I  dag  åläggs  personalen (oftast  undersköterskor) flera icke 

vårdrelaterade uppgifter som  tex  städ, tvätt, servering  av  mat  osv. Ett  led  i att förbättra de 

anställdas  arbetssituation är att  anställa s.k  “vårdnära servicepersonal” som  kan avlasta 

vårdpersonalen så att dessa istället  kan fokusera på sin huvuduppgift: Vård. 

 
Bild genom Pixabay 

Innan den äldre behöver flytta till ett äldreboende kan det  vara aktuellt  med hemtjänst. 

Hemtjänstpersonalen vittnar dock  ofta om  stressiga, för att  inte säga omöjliga scheman där liten 

eller ingen tid medges  till att  stanna upp  och tala med brukarna. Sverigedemokraterna vill därför att  

hemtjänsten ska tilldelas  i form  av “tid” istället  för att  ett  antal uppgifter ska utföras. Det  kan 

ibland  vara viktigare att sitta en stund  och dricka en kopp  kaffe, än att  dammsuga t.ex. 

Städtjänsterna inom  hemtjänsten är exempel på sådant  som  kan läggas  ut  på separat  

entreprenad  så snart  kommunen infört  LOV.  

Detta skulle möjliggöra för hemtjänstpersonalen att  ägna sig  åt brukarna istället  för att  utföra 

hushållsuppgifter. Många äldre är känsliga för förändring. Det  är då inte bra om  det  hela tiden är 

olika vårdare som  kommer till deras  hem. Sverigedemokraterna vill därför att  antalet vårdare som  

besöker de äldre över tid hålls  till ett  minimum. Tjänstgöringsscheman ska delges brukarna i så god  

tid  som  möjligt  så att den äldre är förberedd  på vem  som  ska komma. 
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Sverigedemokraterna förstår att  många verksamheter i Piteå bygger på Kultur och Fritids  tillskjutna 

medel såsom till intresseföreningar som  driver tex badplatser och bygdegårdar. 

Sverigedemokraterna föreslår därför att besparingar görs  i första hand  på större projekt. Vidare vill 

vi att  en översyn av  de föreningar som  erhåller kulturbidrag  görs. Inga föreningar vars  verksamhet  

syftar till att  motverka eller förhindra integration i det  Svenska samhället  ska erhålla bidrag. 

 Sverigedemokraternas  förslag: • Generell  besparing på 2,5 % av  nämndens  driftsbudget • 

Besparingar  görs  inte  i  första hand på bidrag till  lokala föreningar • Översyn  av  de  föreningar  

som  erhåller bidrag 

 

10. SÄRSKILDA SATSNINGAR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN PER OMRÅDE  

 

2. Demokrati och öppenhet: Insynsplatser i styrelse och nämnder; 200 kkr. Digital utsändning av 

fullmäktigesammanträden; 800 kkr. Summa kostnader: 1000 kkr 

3. Ekonomi: 1 % effektivisering på samtliga nämnder och styrelsers verksamhet. Inför Lov. 

Kommunstyrelsen fördelar sparade medel mellan behovsområden.  

4. Samhällsbyggnad. Tillståndsplikt för offentligt tiggeri.  

5. Trygghet och brottsprevention: Utred åtgärder för situationsanpassad brottsprevention. Gör en 

genomgripande utvärdering av gatubelysning. Åtgärder efter behov. Kostnad: 200kkr 

6. Invandring assimilering, återvandring: Inför integrationsplikt. Aktivt informationsarbete om 

återvandring; 200kkr. Ingen förtur för nyanlända i bostadsbeståndet.Summa kostnad: 200kkr 

7. Barnomsorg, skola, utbildning: Barngrupper hålls generellt så små som möjligt;”nattis” på fler 

ställen i kommunen; 500kkr. Fler specialpedagoger 1500kkr. Inga fler byskolor läggs ned; Använd 

lokalproducerade råvaror; 200kkr. Mobilfria zoner i Åk 1‐9. Summa kostnad: 2200kkr 

8. Äldre‐ och handikappomsorg: Avgiftsfria trygghetslarm; 200kkr. Broddar till innevånare 65+; 80kkr. 

Summa kostnader: 280kkr 

9. Kultur och fritid: Översyn av föreningar som erhåller bidrag.  

Total kostnad särskilda satsningar:3880 kkr. 

 

11. BESPARINGAR PER NÄMND  

 

Effektivisering/vardagsbesparing;  

 

Kommunstyrelsen:  ‐ 2575 kkr 

BUN:     ‐ 8850 kkr  

Fastighets‐ och Service:  ‐ 1010 kkr 

Kultur‐ och fritid:  ‐ 3231 kkr 
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Samhällsbyggnad:  ‐ 1717 kkr 

Miljö‐ och  Tillsyn:  ‐ 425 kkr 

Socialnämnden:  ‐ 8645 kkr 

 

Total  besparing:    ‐26453 kkr 

 

12. KONSEKVENSER FÖR BUDGET  

 

Besparingar: 26453 kkr 

Satsningar: 3880 kkr  

Till  central  pott  för  KS  förfogande:  22573 kkr 

 

13. SAMMANFATTNING  

 

 Kommunen står inför en period av ekonomiska utmaningar. Den högkonjunktur som  hållit  i  sig 

under föregående  mandatperioder planar nu ut, och går enligt  eniga  ekonomiska  prognoser mot  

en lågkonjunktur under kommande budgetperiod. Eftersom  skatten redan höjts  två  gånger av 

landstinget  under de  senaste  mandatperioderna anser vi  den utvägen vara  blockerad. 

Sverigedemokraterna  föreslår därför att verksamheterna  beläggs med effektiviseringkrav, i likhet 

med all annan verksamhet i samhället, på 1 %. Medel som sedan står till kommunstyrelsens 

förfogande för särskilda satsningar eller framtida behov. Resultatet stärks då till 39 574 kkr eller 1,53 

% av skatter och statsbidrag.  

Anledningen till  att  vi  budgeterar för att anställa  fler specialpedagoger är att  vi  ser att behovet  

finns. Den demografiska  situationen gör att  varje  kommuninnevånare  kommer att behövas, och då  

är det  en god investering att  se till  att  så  många  som  möjligt  klarar att  gå  ut grundskola  och 

gymnasium  med godkänt betyg. 

Flera  av de  förslag och prioriteringar som återfinns  i  brödtexten är sådant  som 

Sverigedemokraterna  motionerat  om  under föregående  mandatperiod.  Ytterligare  annat  är 

sådant  som  återfinns  i  de  valfrågor som  vi  lyft fram  i  valrörelsen.  Vi  återkommer under 

kommande  år med fler motioner utifrån de ställningstaganden som  gjorts  i  detta 

budgetändringsdokument. 

 

Piteå den 19 juni 2019.  

Sverigedemokraterna  
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-06-04

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 180
Gemensam räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns kommuner
Diarienr 19KS347

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer Avtal om samverkan i 
gemensam nämnd för räddningstjänstverksamhet i Piteå och Älvsbyns kommuner.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige inrättar Gemensam räddningsnämnd i 
Piteå och Älvsbyns kommuner från och med den 1 januari 2020.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Reglemente för gemensam 
räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns kommuner.
 

Reservationer
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C) och 
Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
I Piteå kommuns riktlinjer för ökad samverkan, fastställd 2013-01-28, anges att kommunen 
bland annat på grund av demografiska utmaningar har ett behov av ökad samverkan med 
andra kommuner. På grund av sin närhet till Piteå kommun nämns särskilt Älvsbyns kommun 
som en strategisk part för samverkan.

Piteå kommun och Älvsbyns kommun har som näraliggande kommuner samarbetat i olika 
frågor sedan lång tid tillbaka. Sedan år 2014 har kommunerna arbetat aktivt i syfte att 
fördjupa sin samverkan. Arbetet leds av en styrgrupp som består av kommunchef i respektive 
kommun och motsvarande administrativa chefer på strategisk nivå. Sedan 2017 finns en 
gemensam projektledare utsedd.

Styrgruppen har utsett fem samverkansområden att särskilt utredas för samverkan. Arbetet har 
resulterat i en gemensam servicenämnd med ett gemensamt lönecenter där Älvsbyn är 
värdkommun (2017) och en gemensam överförmyndarnämnd med överförmyndarverksamhet 
med Piteå som värdkommun (2019). Arbetet inriktar sig nu på att skapa en gemensam 
räddningsnämnd med Piteå kommun som värdkommun.

En förstudie avseende samverkan i gemensam räddningsnämnd redovisades för styrgruppen 
2017-10-25. Förstudien visade att det finns goda förutsättningar att samverka i gemensam 
nämnd för räddningstjänstverksamhet. I förstudien konstateras att räddningstjänsterna i Piteå 
och Älvsbyns kommuner under lång tid har samverkat inom räddningstjänstens alla 
arbetsområden att samverkan inom vissa områden har varit formaliserad och kontinuerlig. 
Kommunerna har genom samverkansavtal haft gemensam räddningschef och räddningschef i 
beredskap sedan 2011-01-01. I övrigt har samverkan skett vid behov och med full 
kostnadstäckning. I förstudien konstaterades att följande kvalitetshöjande effekter kan väntas 
vid samverkan i gemensam nämnd jämfört med nu gällande samverkansavtal.
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-06-04

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

 Fler människor och kompetenser höjer kvalitén i verksamheterna.
 Starkare och mindre sårbara organisationer.
 Gemensam introduktionsutbildning av räddningspersonal i beredskap (deltidare)
 Kunskapsöverföring
 Dela materiella resurser och övningsfält
 Förbättrad övning och utbildning inom såväl räddningstjänst som krishantering

Förstudien rekommenderade fördjupad utredning med fokus på att tydliggöra hur 
verksamheterna ska styras politiskt samt grundligt beskriva hur verksamheterna ska bedrivas 
organisatoriskt och personellt. Vid styrgruppsmöte 2017-11-09 beslutades att fördjupad studie 
skulle genomföras i enlighet med rekommendationen. Den fördjupade studien utmynnade i en 
organisationsbeskrivning av den gemensamma räddningstjänstverksamheten, ”Förslag 
Organisationsstruktur Räddningstjänsten Piteå/Älvsbyn”, bilaga 1, en ”Risk- och 
konsekvensbedömning med handlingsplan inför förändring”, bilaga 2, och en ekonomisk 
utredning med bland annat beräkning av fördelning av kostnader, ”Gemensam räddningstjänst 
Piteå/Älvsbyn”, bilaga 3.

Sammantaget bedöms samverkan i gemensam nämnd för räddningstjänstverksamhet i Piteå 
och Älvsbyns kommuner ge bättre förutsättningar att bedriva en effektiv 
räddningstjänstverksamhet i båda kommunerna än idag. Samverkan i gemensam 
räddningsnämnd är också förenligt med Piteå kommuns uttalade mål i fråga om ökad 
samverkan med andra kommuner.

Yrkanden
Anders Nordin (SLP), Mats Dahlberg (MP), Elisabeth Vidman (S) och Johnny Åström (SJV): 
Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
 
Håkan Johansson (M) och Majvor Sjölund (C): Avslag till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott förslag.

Beslutsunderlag
 Reglemente gemensam räddningsnämnd
 Samverkansavtal gemensam räddningsnämnd slutlig
 Organisationsschema
 Risk och konsekvensanalys Räddningstjänsten
 Gemensam räddningstjänst ekonomi
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Reglemente gemensam 
räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyn 

kommun

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Reglemente gemensam 
räddningsnämnd i Piteå och 
Älvsbyn kommun

Reglemente 2019-06-24 § 165 Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till

Kommunstyrelsen 1 19KS347 2022-12-31
Dokumentinformation Reglemente för gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns 

kommuner
Dokumentet gäller för Förtroendevalda och tjänstemän i Piteå och Älvsbyns kommuner
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Piteå och Älvsbyns kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2020 
inrätta en gemensam nämnd för räddningstjänstverksamhet. Piteå kommun är värdkommun och 
den gemensamma nämnden ingår i Piteå kommuns organisation. 

För den gemensamma nämnden gäller vad som följer av lag, det samverkansavtal som 
kommunerna träffat avseende den gemensamma nämnden och dess verksamhet samt detta 
reglemente. 

Förkortningar

I detta reglemente kommer Gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns kommuner 
fortsättningsvis att benämnas nämnden och den gemensamma räddningstjänstverksamheten 
verksamheten. Med kommunfullmäktige avses i reglementet kommunfullmäktige i Piteå 
kommun om inte annan anges.

Nämndens uppgifter 
Syfte

§ 1 Nämndens syfte är att bedriva effektiv räddningstjänstverksamhet i båda kommuner. 

Uppgifter

§ 2 Nämnden ansvarar för räddningstjänstverksamhet i kommunerna i enlighet med vad som 
gäller för var och en av kommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Nämnden ansvarar för var och en av kommunernas uppgifter enligt lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor. 

Nämnden ansvarar för var och en av kommunernas uppgifter enligt lagen (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Nämnden ska inom sitt kompetensområde stödja andra nämnder i kommunerna i deras arbeten 
inom främst:

- Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär 
händelser i fredstid och höjd beredskap,

- Plan- och bygglagen (2010:900), och
- I frågor som kommunerna i övrigt efterfrågar. 

Slutligen ska nämnden inom ramen för sitt uppdrag verka för att skapa trygghet i samhället. 

Kommunerna kan enligt särskild överenskommelse lämna specifika uppdrag till den 
gemensamma nämnden beträffande beredskaps- och säkerhetsarbete.  

Delegering från kommunfullmäktige

§ 3 Nämnden ska själv eller genom ombud föra värdkommunens talan i alla mål och ärenden 
inom sitt verksamhetsområde om inte någon annan ska göra det enligt lag, författning eller 
beslut av kommunfullmäktige.
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Ansvar och organisation
Uppdrag och verksamhet

5 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att den ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Organisation inom verksamhetsområdet

6 § 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. 

Personalansvar

7 § Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet och arbetsgivare för samtlig 
personal i verksamheten. Kommunstyrelsen i värdkommunen är därmed ansvarig för 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor som rör nämnden.

Kommunchefens roll 

8 § Förvaltningschef för verksamheten är underställd kommunchefen i värdkommunen, 
förutom i nämndspecifika verksamhetsfrågor och myndighetsutövning, där förvaltningschef 
lyder under nämnden.

Behandling av personuppgifter

9 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

10 § Nämnden ska se till att verksamheten följer de mål, uppdrag och styrande dokument som 
kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, 
samverkansavtal avseende nämnden och dess verksamhet samt bestämmelser i detta 
reglemente. 

Nämnden ska kvartalsvis till fullmäktige i respektive kommun rapportera hur verksamhetens 
och den ekonomiska ställningen utvecklas. Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för 
hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts. 

Därutöver ska nämnden för kommunfullmäktige i respektive kommun föredra verksamhetens 
utveckling efter kallelse.

Värdkommunens styr- och ledningssystem utgör grunden för nämndens internkontroll och 
nämnden ska årligen upprätta en plan för kontrollen. 
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Information och samråd

11 § Styrelsen, andra nämnder och kommunalråd i respektive kommun ska i möjligaste mån 
från nämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till 
information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnden ska vid behov samråda med berörda nämnder i respektive kommun. Samråd bör även 
ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om 
formerna för samrådet.

Medborgarförslag som överlåtits till nämnden för beslut 

12 § Medborgarförslag som fullmäktige i respektive kommun 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 i respektive kommun om de 
beslut som fattats gällande medborgarförslag. 

Nämnden ska även redovisa till fullmäktige i respektive kommun om 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 
delta i överläggningarna, men inte i besluten. 

Övrigt ansvar 

13 § Nämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna verksamheten. 

Nämnden har hand om reformeringen av nämndens regelbestånd. 

Nämnden ska i sin verksamhet beakta det offentliga ansvaret att respektera, skydda och främja 
de mänskliga rättigheterna.

Nämnden har rätt att anta avgifter inom nämndens verksamhetsområde utifrån de ramar som 
fullmäktige i Piteå kommun fastställt i särskilt beslut.

Arbetsformer

Tidpunkt för sammanträden

14 § 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 
sammanträdet. 
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Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden 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 ordföranden. 

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 
underrättas om beslutet.

Kallelse 

15 § 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 
äldste ledamoten göra detta. 

Offentliga sammanträden

16 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte 
hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess.

Sammanträde på distans 

17 § Nämnden 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 villkor. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

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.

Närvarorätt 

18 § Kommunalråd och styrelsens ordförande i respektive kommun har rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av 
styrelsen eller gruppledare i respektive kommun denna rätt. Den förtroendevalde har i den 
utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 
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Härutöver får nämnden medge förtroendevald i respektive kommun som inte är ledamot eller 
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. 

Även anställd i respektive kommun 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 
sammanträden.

Sammansättning

19 § Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare varav fullmäktige i respektive 
kommun har utsett två ledamöter och två ersättare vardera. Av nämndens ledamöter ska en vara 
ordförande och en vara vice ordförande.

Ordförande och vice ordförande i nämnden utses av värdkommunen. Värdkommun bör till vice 
ordförande utse någon av de ledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Älvsbyns 
kommun.

Ordföranden 

20 § Det åligger ordföranden att

 leda nämndens arbete och sammanträden, 

 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

 kalla ersättare, 

 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 
beredda, 

 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 

 bevaka att nämndens beslut verkställs.

Presidium

21 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordföranden.

Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden 

22 § 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 
utsetts. 
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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 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Ersättarnas tjänstgöring

23 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från samma kommun som ledamoten tjänstgöra i ledamotens 
ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige 
bestämda ordningen. 

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 
ordningen.

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 
att få sin mening antecknad i protokollet.

Anmälan om förhinder

24 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. 

Jäv, avbruten tjänstgöring

25 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

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 
mellan partierna. 

Yrkanden 

26 § 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 nämnden enhälligt beslutar att medge det. 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt.
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Sid 7

Deltagande i beslut

27 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar 
det med acklamation.

Reservation 

28 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren senast dagen efter 
sammanträdet. Ska ärendet omedelbart justeras ska motiveringen lämnas till sekreteraren före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen. 

Justering och anslag av protokoll 

29 § 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.

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

30 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av 
den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare 

31 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar.

Undertecknade av handlingar

32 § 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 
fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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Sid 8

Beredning av ärenden

33 § Verksamheten ansvarar för beredning av ärenden och verkställighet av nämndens beslut 
samt planerar och administrerar den verksamhet som nämnden ansvarar för. Verksamheten  
tillhandahåller sekreterare för nämnden. 

Nämnden ska inte ha något utskott. 
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Avtal om samverkan i gemensam nämnd för 
räddningstjänstverksamhet i Piteå och Älvsbyns kommuner

Piteå kommun, org. nr. 212000-2759, och Älvsbyns kommun, org. nr. 212000-2734, har 
kommit överens om att från och med den 1 januari 2020 inrätta en gemensam nämnd för 
samverkan angående räddningstjänstverksamhet. Syftet är att bedriva effektiv 
räddningstjänstverksamhet i båda kommuner.

Piteå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Piteå kommuns 
organisation. 

Den gemensamma nämnden ska benämnas Gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns 
kommuner. I detta avtal benämns den gemensamma nämnden fortsättningsvis nämnden och 
den gemensamma räddningstjänstverksamheten verksamheten. Piteå kommun och Älvsbyns 
kommun benämns fortsättningsvis gemensamt kommunerna.

§ 1 Uppgifter

Nämnden ansvarar för räddningstjänstverksamhet i kommunerna i enlighet med vad som 
gäller för var och en av kommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Nämnden ansvarar för var och en av kommunernas uppgifter enligt lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor. 

Nämnden ansvarar för var och en av kommunernas uppgifter enligt lagen (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Nämnden ska inom sitt kompetensområde stödja andra nämnder i kommunerna i deras 
arbeten inom främst:

- Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap,

- Plan- och bygglagen (2010:900)

- Samt i frågor som kommunerna i övrigt efterfrågar. 

Slutligen ska nämnden inom ramen för sitt uppdrag verka för att skapa trygghet i samhället. 

Kommunerna kan enligt särskild överenskommelse lämna specifika uppdrag till den 
gemensamma nämnden beträffande beredskaps- och säkerhetsarbete.  

§ 2 Styrande dokument

Nämndens verksamhet styrs av reglemente som antagits av kommunfullmäktige i båda 
kommuner. Ändringar i reglementet ska antas av kommunfullmäktige i båda kommuner. 
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Nämnden

§ 3 Sammansättning 

Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare varav fullmäktige i respektive kommun 
har utsett två ledamöter och två ersättare vardera. Av nämndens ledamöter ska en vara 
ordförande och en vara vice ordförande. 

Ordförande och vice ordförande i nämnden utses av Piteå kommun. Piteå kommun bör till 
vice ordförande utse någon av de ledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Älvsbyns 
kommun. 

Vid förfall för en ledamot ersätts denne med en förtroendevald från samma kommun som 
ledamoten. 

§ 4 Mandatperiod

Nämndens första mandatperiod löper från den 1 januari 2020 till den 31 december 2022. 
Därefter löper mandatperioden fyra år från den 1 januari året efter det att allmänna val till 
kommunfullmäktige hållits i hela landet.

§ 5 Arvode och ekonomisk ersättning 

Ledamöter och ersättare i nämnden har rätt till ersättning av den kommun som har valt dem i 
enlighet med de bestämmelser som gäller i den kommunen. 

Piteå kommun ansvarar för utbetalning av ersättning till samtliga ledamöter och ersättare i 
nämnden. Älvsbyns kommun ska ersätta Piteå kommun för kostnad hänförlig till de ledamöter 
och ersättare som Älvsbyns kommun har valt. 

§ 6 Organisation och administration

Verksamhetens organisationsstruktur framgår av bilaga 1.

Verksamheten ansvarar för beredning av ärenden och verkställighet av nämndens beslut samt 
planerar och administrerar den verksamhet som nämnden ansvarar för. Verksamheten  
tillhandahåller sekreterare för nämnden. 

Nämnden har inget utskott.

§ 7 Arkivansvar och personuppgiftsansvar

Nämnden är ansvarig för handlingar som upprättas av nämnden och verksamheten från och 
med den 1 januari 2020. Handlingar i pågående ärenden hos respektive kommuns 
räddningstjänstverksamhet övergår till nämnden samma dag. 

Kommunstyrelsen i Piteå kommun är ansvarig för slutarkivering av handlingar som nämnden 
ansvarar för. 

Nämnden ska upprätta en informationshanteringsplan. 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i verksamheten.
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Ekonomi och kostnadsfördelning m.m.

§ 8 Budgetprocess 

Nämnden är en del av Piteå kommuns nämndorganisation och dess verksamhetsplan utgör en 
del av Piteå kommuns verksamhetsplan. Nämndens budgetprocess följer därmed Piteå 
kommuns övergripande budgetprocess. Piteå kommun fastställer budget för nämnden efter 
samråd med Älvsbyns kommun. 

Förslag till budget ska tillställas Älvsbyns kommun senast den 31 mars varje år. Eventuella 
synpunkter från Älvsbyns kommun ska vara Piteå kommun tillhanda senast den 31 maj.  

§ 9 Kostnadsfördelning m.m.

Verksamheten finansieras av kommunerna. 

Kostnaden för verksamheten ska fördelas på respektive kommun utifrån en 
kostnadsfördelningsnyckel som fastställs senast den 28 februari varje år. 

Kostnadsfördelningsnyckeln utgår från antalet innevånare i respektive kommun per den         
sista december året innan och en fast korrigeringsfaktor som tar hänsyn till att kostnaden för 
räddningstjänstverksamhet per innevånare är olika stor beroende på hur många innevånare 
kommunen har. Beräkningsgrunder kostnadsfördelningsnyckel, se bilaga 2. 

Kommunerna ska varje år lämna bidrag till verksamheten med belopp som motsvarar 
kommunens andel enligt kostnadsfördelningsnyckeln av nämndens fastställda årsbudget. 
Bidraget ska lämnas med en fjärdedel av bidragsbeloppet varje kvartal. 

Slutreglering av respektive kommuns andel av kostnaden sker i efterhand och senast fyra 
månader från det att årsredovisning fastställts av kommunfullmäktige i Piteå kommun. 

§ 10 Äganderätt till egendom m.m.

Lös egendom som används i verksamheten ägs av Piteå kommun. 

Älvsbyns kommun ska i enlighet med ovan före den 1 januari 2020 överlåta all lös egendom 
som den använder i sin räddningstjänstverksamhet till Piteå kommun. Egendomen ska 
överlåtas till bokfört värde vid tidpunkten för överlåtelsen. 

Fast egendom som används i verksamheten och som ägs av någon av kommunerna ska även i 
fortsättningen ägas av den kommunen. 

§ 11 Personal och pensionskostnader

Kommunstyrelsen i Piteå kommun är anställningsmyndighet och arbetsgivare för samtlig 
personal i nämndens verksamhet. Personalen ingår i Piteå kommuns organisation och 
organiseras av Piteå kommun i samråd med nämnden. 

Nämnden ansvarar för pensionskostnader som upparbetas i nämndens verksamhet. 
Pensionskostnader som upparbetats eller uppstått hos tidigare huvudman för räddningstjänst 
enligt separat avtal mellan anställd och den huvudmannen ansvarar nämnden inte för. 
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§ 12 Försäkring

Piteå kommun tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för den gemensamma 
nämndens verksamhet. Förteckning försäkringar, bilaga 3.

§ 13 Insyn i förvaltningen

Älvsbyns kommun har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller 
nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive fullmäktige i kommunerna kvartalsvis 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

§ 14 Uppföljning

Nämnden ska följa uppföljningsrutinerna enligt Piteå kommuns styrmodell. 

Avtalets giltighet m.m.

§ 15 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2022 under 
förutsättning att fullmäktige i båda kommuner har godkänt avtalet genom beslut som vunnit 
laga kraft. Avtalet förlängs därefter med fyra år i taget om inte uppsägning sker senast 18 
månader före avtalets utgång.

§ 16 Omförhandling

Var och en av kommunerna har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal. Omförhandlat 
avtal ska beslutas i respektive kommuns kommunfullmäktige.

§ 17 Nämndens upphörande

Om någon av kommunerna anser att nämnden ska upphöra helt ska överläggningar i frågan 
ske mellan företrädare för kommunstyrelserna i kommunerna.

Nämnden kan upphöra endast vid årsskifte. Fråga om upphörande av nämnden ska väckas 
skriftligen 18 månader före det årsskifte då upphörandet är avsett att ske. 

Nämnden upphör om kommunfullmäktige i någon eller båda kommuner bestämmer det.

Om nämnden upphör ska fördelning av nämndens egendom och anställda ske på skälig och 
rättvis grund och med målsättning att ge båda kommuner möjlighet att därefter bedriva 
fungerande räddningstjänstverksamhet. Så långt det är möjligt ska fördelningen ske så att 

- kvarvarande personal är anställd av den kommun i vilken de haft sitt arbetsställe under 
nämnden,

- upparbetade personalkostnader fördelas mellan kommunerna enligt samma principer 
som vid ingåendet av avtalet, 

- lös egendom köpes till bokfört värde av den kommun där egendomen har varit 
placerad under nämnden, och

- förekommande hyresavtal övertas av den kommun inom vilken fastigheten som avtalet 
avser är belägen.

Avvecklingskostnader ska fördelas på kommunerna enligt senast fastställd 
kostnadsfördelningsnyckel.
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§ 18 Regressrätt

Vid skadeståndsanspråk med anledning av verksamheten är Piteå kommun som 
värdkommunen ensam part i målet. För det fall skadeståndsskyldighet uppkommer har Piteå 
kommun regressrätt mot Älvsbyns kommun. 

§ 19 Tvister

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras av parterna i 
samråd. Kan inte enighet uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol.

Piteå den                          2019 Piteå den                          2019

………………………………. ……………………………….
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 
Piteå kommun Älvsbyns kommun
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Förslag Organisationsstruktur 
Räddningstjänsten Piteå/Älvsbyn

Räddningsnämnd

Krishantering
2 Risk-och 

Säkerhetssamordnare

Operativ chef

Räddningschef

Heltid Piteå RIB PIteå RIB Älvsbyn RIB Vidsel Värn Norrfjärden Värn Infjärden Värn Långträsk

Stöd och samordning                
4 Brandinspektörer

Förebyggande 
2Brandingenjörer
2Brandinspektörer

Administration
1,5 administratörer
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Förtydliganden till förslag organisationsstruktur.
Ledningsgrupp utgörs av Räddningschef, Operativ chef samt Insatsledare heltid (5)
Administrationen består av 1,5 administratörer med placering i Piteå
Krishantering består av två Risk- och säkerhetssamordnare en placerad i Piteå och en i 
Älvsbyn. 
Förebyggande verksamhet består av två brandingenjörer och två brandinspektörer placerade 
i Piteå. Verksamheten planeras och följs upp av en av dessa.
Stöd och samordning består 4 brandinspektörer.
Två brandinspektörer med uppgift att sköta drift, service och underhåll av fordon, materiel, 
fastigheter mm. En placerad i Piteå och en i Älvsbyn.
Två brandinspektörer med uppgift att sköta rekrytering, planering, uppföljning mm för RIB och 
värn med placering i Piteå respektive Älvsbyns kommun. 
Piteå Heltid: fem skift bestående av en insatsledare (RLB) och fem brandmän varav en med 
utbildning RLA (1IL+5BmH)
RIB Piteå: fyra grupper bestående av en styrkeledare och fyra brandmän. (1SLD+4BmD)
RIB Älvsbyn: fyra grupper bestående av en 1 insatsledare (lägst RLA) och 1 Styrkeledare och 
5 brandmän. (1ILD + 1SLD + 5BmD)
RIB Vidsel (IVPA): fyra grupper bestående av två brandmän. (0+2BmD)
Värn Norrfjärden: En stationsansvarig och 9 värnpersonal 
Värn Infjärden: En stationsansvarig och 9 värnpersonal 
Värn Långträsk (IVPA):En stationsansvarig och 9 värnpersonal 

Alla medarbetare kan ha arbetsuppgifter utanför sin ”box” i olika procentsatser utifrån 
kompetens/lämplighet. 
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Risk-och konsekvensbedömning med handlingsplan 
 

Risk- och konsekvensbedömning med handlingsplan inför förändring 
 

När ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan 

behöva åtgärdas – AFS 2001:1. De ändringar som föreskriften avser är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och 

arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om ändringar 

som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten.  

Det är chefen som ansvarar för att risk- och konsekvensbedömningen genomförs. Chefen ska se till skyddsombud och medarbetare får 

möjlighet att medverka. Önskas stöd i arbetet kontaktas personalavdelningen eller Företagshälsan.  

 

Risk- och konsekvensbedömningen ska utgå från den planerade förändringen och ska omhänderta de positiva och negativa konsekvenserna 

som förändringen kan medföra för medarbetarna. Huvudsyftet är inte att hindra att förändringen genomförs. Bedömningen ska göras innan 

förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Observera att förändringsarbete i sig kan utgöra en risk för ohälsa.  

 

Riskbedömningen och åtgärder ska kontrolleras/följas upp regelbundet under hela förändringsarbetet och kan behöva justeras utifrån ändrade 

förutsättningar.  
 

 Börja med att fylla i uppgifterna nedan. Lägg stor vikt vid att beskriva förändringen och vilka som berörs av den. Tänk på att det kan 

finnas behov av att göra separata risk- och konsekvensbedömningar för respektive berörd verksamhet/personal/lokal 

 

 Gå därefter igenom faktor för faktor och identifiera om det finns några risker kopplade till dessa. Det finns också möjlighet att 

komplettera med egna faktorer. För de identifierade riskerna ska sedan en bedömning göras om risken är liten, måttlig eller stor.  

Vid måttlig och stor risk ska en handlingsplan upprättas.   

 

 Det är lämpligt att även beskriva positiva konsekvenser av förändringen ur ett hälsofrämjande perspektiv.  

Det markeras med ett + i dokumentet. 

 

 De faktorer som ej påverkas av förändringen markeras med 0. 

 

 Börja med att lista de positiva konsekvenserna ni ser med föreslagen förändring 
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Datum: 

180611 och  

180614 

Senaste 

uppdatering  

190520 

Förvaltning: 

Räddningstjänsten  

Piteå kommun och  

Älvsbyns kommun 

Ansvarig chef Räddningschef: 

Torbjörn Johansson 

Medverkande vid riskbedömningen: 

Daniel Granberg – Piteå kommun, Ledarna 

Margareta Lundberg – Älvsbyns kommun, Vision 

Gunnar Wallgren – Älvsbyns kommun, RIB 

Ulf Ananiasen – Piteå kommun, Vision 

Andreas Wiksten – Piteå kommun, Kommunal 

Peter Granberg – Piteå kommun, Avdelningschef 

Torbjörn Johansson – Piteå/Älvsbyn Räddningschef 

Annette Askenryd – Piteå kommun, BRF 

 

Beskrivning av förändringen (t.ex. personalneddragning, förändrade arbetstider, utökat arbetsinnehåll, nya arbetslag, nybyggnation/lokalbyten, ändringar i lokaler): 

Se tillhörande presentation av  

Den stora förändringen i nya förslaget är att Älvsbyns kommuns medarbetare inom Räddningstjänsten anställs av Piteå kommun. 

Bilaga 1 Piteå och Älvsbyn nuvarande organisation 

Bilaga 2 Förslag förändring organisationsschema 

 

Berörd verksamhet/personal/lokal: 

Räddningstjänst, Risk- och säkerhethets arbete i Piteå och i Älvsbyn 

Datum när förändringen ska genomföras: 

2020-01-01 
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RISK- OCH KONSEKVENSBEDÖMNING HANDLINGSPLAN 

Nr Beskriv konsekvenserna kopplat till 

förändringen 
+  0 

Liten 

risk 

Måttlig 

risk 

Stor 

risk 

Åtgärder (vid måttlig och stor risk) Ansvarig för åtgärd Klart när Kontroll/ 

Uppföljning 

1. ORGANISATORISKA OCH SOCIALA FAKTORER 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsuppgifter 

RIB (Räddningspersonal i beredskap) 

Älvsbyn – Insatsledare blir 

degraderad till SL (Styrkeledare) och 

nuvarande SL blir brandman. 

 

Risk- och säkerhetsarbetet  

Hur ska det genomföras?   

 

 

Administrativa uppgifter på personal- 

och ekonomi kommer att öka i Piteå. 

 

Räddningschef och operativ chef får 

fler underställda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

  

Tydliggöra arbetssätt och rutiner. 

Ser över benämning av befäl. 

Förslaget har reviderats och därmed 

utgår riskbedömningen.  

 

Beskriv uppdraget i kommunen.  

Räddningschef har stämt av med 

styrgrupp vid två tillfällen, att arbetet 

i respektive kommun ska fortsätta 

som tidigare. 

 

Öka resurser, om behov finns 

 

 

 

Räddningschef  

 

 

Räddningschef  

 

 

 

 

Räddningschef  

 

 

 

April 2019 

 

 

Våren 2019 

 

 

 

 

Början 2020 

 

 

 

190520 

 

 

Kvartalsvis 

med berörda 

 

 

 

Kvartalsvis 

med berörda 

 Vilka positiva konsekvenser/effekter leder förändringen till? 

1 Samarbetet ökar 

2 Mindre sårbara exempelvis vid sjukdom 

3 Större utvecklingsmöjligheter i arbetet 

4 Gemensamma övningar ger högre kvalitet och vi blir operativt slagkraftigare 

5  

6  
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Tills vidare 
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Torbjörn Johansson 

Dokument gäller för 

Räddningstjänsten Piteå/Älvsbyn 

 

 

Senast reviderad  

2019-05-20 

Dokumentnamn 

Risk-och konsekvensbedömning med handlingsplan 
 

RISK- OCH KONSEKVENSBEDÖMNING HANDLINGSPLAN 

Nr Beskriv konsekvenserna kopplat till 

förändringen 
+  0 

Liten 

risk 

Måttlig 

risk 

Stor 

risk 

Åtgärder (vid måttlig och stor risk) Ansvarig för åtgärd Klart när Kontroll/ 

Uppföljning 

 

1.2 Kompetenskrav 

Önskemål om utbildning för Stf IL 

 

 

 

 

 

Ökad möjlighet till karriärvägar och 

kompetensväxling internt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

X 

 

 

 

  

Utbildningsinsats ses över av ledning. 

Kompetenskrav finns beskrivet i 

styrande dokument. 

 

Räddningschef  

 

 

Görs kon- 

tinuerligt 

minst en 

gång per 

mandat 

period. 

 

 

 

1.3 Handledning/ introduktion 

It system för heltidsanställda i 

Älvsbyn 

 

Nya Styrande dokument  

 

   

X 

 

 

X 

 

 

  

Utbildning för berörda 

 

 

Utbildning för berörda 

 

Räddningschef 

 

 

Räddningschef 

 

Vid genom 

förandet 

 

 

 

1.4 Tidspress/tidsbundenhet 

Operativ chef med fler underställda 

 

 

 

 

 

X 

 

      

1.5 Inflytande/påverkansmöjligheter 

Älvsbyn blir en underställd station, 

centralisering, svårare att påverka. 

 

   

 

 

X 

  

Informera om att detta inte finns i 

förslaget. Fortsatt dialog och 

möjlighet att ställa frågor till chef.   

 

Räddningschef 

Avdelningschef 

 

Under höst 

2018 och 

vår 2019 

 

Vid 

Arbetsplatst

räffar 

1.6 Krav och förväntningar 

Att samarbetet ökar  

 

  

+ 

       

1.7 Stöd 

Längre beslutsvägar för Älvsbyn. 

 

 

  

X 
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risk 
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risk 

Stor 

risk 
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Uppföljning 

Fler arbetskollegor att samarbeta med  

 

 

+ 

 

1.8 Arbetsbelastning 

Gemensamma inköp, längre 

beslutsvägar 

   

 

X 

 

      

1.9 Arbetstid 

 

 0        

1.10 Samarbete 

Övningsverksamhet 

Operativt arbete 

Vidareutbildningar 

Förebyggande verksamhet 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 Arbetsorganisation 

Finns både positivt och farhågor som 

noterats under övriga punkter. 

 

         

1.12 Hot och våld 

 

 0     

 

   

1.13 Ensamarbete 

 

+         

1.14 Information 

 

+         

1.15 Ledarskap 

 

 

 

 0        
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ANDRA ORGANISATORISKA OCH SOCIALA FAKTORER 

 Synpunkter utöver beskrivning av 

konsekvenser kopplat till aktuell 

förändring:   

- Oro över förändringar i framtiden:  

Oro över att Älvsbyn får stå tillbaka 

på sikt? Funderingar om det finns en 

dold agenda? Oro över att 

heltidstjänster flyttas från Älvsbyn till 

Piteå och att RIB styrkan i Älvsbyn 

minskas.  

 

Om samarbetet inte lyckas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Informera om att detta inte finns i 

förslaget. Fortsatt dialog och 

möjlighet att ställa frågor till chef.   

 

 

 

 

Genomförandeplan för nya 

organisationen. 

 

 

 

 

Räddningschef 

 

 

 

 

 

 

Räddningschef 

 

 

 

 

Under 

sommar, 

höst 2018 

och framåt. 

 

 

 

Efter 

genom-

förandet 

 

2. FYSISKA FAKTORER 

2.1 Belysning 

 

 0        

2.2 Buller/vibrationer 

 

 0        

2.3 Inomhusklimat 

 

 0        

2.4 Luftföroreningar 

 

 0        

2.5 Kemikalier 

 

 0        

(278 av 418)



7 

 

Dokumenttyp 

 Rutin 

Fastställd 

2018 

Giltighetstid 

Tills vidare 

Dokumentansvarig 

Torbjörn Johansson 

Dokument gäller för 

Räddningstjänsten Piteå/Älvsbyn 

 

 

Senast reviderad  

2019-05-20 

Dokumentnamn 

Risk-och konsekvensbedömning med handlingsplan 
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2.6 Lyfthjälpmedel 

 

 0        

2.7 Arbetsställningar 

 

 0        

2.8 Arbetsplatsens utformning 
 

 0        

2.9 Arbetslokaler 

 

 0        

2.10 Personalutrymmen 

 

 0        

2.11 Personaltransporter 

Anställdas resor mellan kommunerna 

ökar. 

Olycksrisk ökar 

Miljöpåverkan 

 

 

 

 

 

 X 

 

 X 

 X 

   

 

   

2.12 Personlig skyddsutrustning  

 

 0        

2.13 Instruktioner/rutiner 

 

+         

2.14 Skyltning 

 

 0        

ANDRA FYSISKA FAKTORER 
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Gemensam räddningstjänst 
Piteå/Älvsbyn

(280 av 418)



Budget 2019

Gemensam räddningstjänst Piteå/Älvsbyn(281 av 418)



Justering för skillnader

Gemensam räddningstjänst Piteå/Älvsbyn(282 av 418)



Kostnadsfördelning

Gemensam räddningstjänst Piteå/Älvsbyn

• Nettokostnaden för den gemensamma verksamheten fördelas efter antalet 
invånare i respektive kommun med en korrigeringsfaktor (k)

• Korrigeringsfaktor används då kostnaden per invånare för räddningstjänst är 
högre i kommuner med färre invånare

• Korrigeringsfaktorn är beräknad på ett utfall i kommunerna under 2016-
2017 (justering har gjorts för skillnader i hantering av exempelvis kostnader 
för lokal, hälsoundersökningar, fordonsförsäkringar och 
informationssäkerhetssamordnare)

• Budget för 2020 bör korrigeras för löneökningar och prisökningar

(283 av 418)



Kostnadsfördelning

Gemensam räddningstjänst Piteå/Älvsbyn

• Korrigeringsfaktorn (k) fastställs av båda kommunerna i samband med beslut om 
samverkansavtal

• Det som påverkar kostnadsfördelningen framgent är antalet invånare i förhållande till totala 
antalet invånare

• Om storleksförhållandet mellan kommunerna förändras markant bör korrigeringsfaktorn ses 
över

• Följande formel används för att fördela kostnaderna mellan kommunerna

• K=KTK*(KI/KTI+k(0,5-KI/KTI))

• K=Kommunens kostnad
• KTK=Totala nettokostnaden
• KI= Kommuninvånarantalet
• KTI=Totala kommuninvånarantalet

(284 av 418)



Gemensam räddningstjänst Piteå/Älvsbyn(285 av 418)



§166  
Allmän och särskild trafik 
med buss i Piteå kommun
19KS258
   

(286 av 418)



Samhällsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-03-28

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 61
Allmän och särskild trafik med buss i Piteå kommun
Diarienr 19SBN290

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige utökar busstrafiken, som är 
tillgänglig för allmänhetens resor i Piteå kommun från och med 2020-01-01, på ett sådant sätt 
att även linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara tillgänglig för 
allmänhetens resor.

Ärendebeskrivning
Idag bedrivs olika typer av persontrafik med buss, för vilka kommunen bär kostnaderna, i 
Piteå kommun.

De olika typerna av persontrafik kan sammanfattas som ”allmän trafik” (till exempel 
tätortstrafik och lokallinjetrafik) och ”särskild trafik” (till exempel skolskjuts med buss och 
beställningstrafik).

Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens Län (RKM) är trafikhuvudman och 
upphandlande enhet för den allmänna trafiken i länet´(Piteå kommuns tätortstrafik 
undantaget).

Piteå kommun är ansvarig för och upphandlande myndighet för skolskjutsar med buss och 
beställningstrafik.

Under 2016 och 2018 har Samhällsbyggnad och Utbildningsförvaltningen samverkat och 
bland annat genomfört två trafikutredningar med syfte att utreda möjligheten att genom 
smarta praktiska, upphandlingstekniska och avtalsmässiga förutsättningar/villkor skapa grund 
för begränsning av kostnadsökningar för kommunens behov av trafik med buss inom 
kommungränsen.

Förvaltningarnas samverkan och resultatet av de två trafikutredningarna visar på en möjlig 
begränsning av risken för kostnadsökningar i det fall en gemensam upphandling och ett 
gemensamt avtal av/för såväl lokallinjetrafik som skolskjuts med buss kan genomföras.

Den årliga besparingsmöjligheten beräknas till ca 1 mkr eftersom behovet av fordon skulle 
minska med två (2) enheter och möjligheten till ökad konkurrens för anbudslämnande kan 
uppnås.

Förutsättningen för att en gemensam upphandling och ett gemensamt avtal ska kunna 
genomföras är att linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara 
tillgänglig för allmänhetens resor.
 

Yrkanden
Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

(1 av 2)(287 av 418)



Samhällsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-03-28

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Persontransporter med buss 2021

(2 av 2)(288 av 418)



Barn- och utbildningsnämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-04-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 42
Allmän och särskild trafik med buss i Piteå kommun
Diarienr 19BUN128

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att busstrafik som är 
tillgänglig för allmänhetens resor i Piteå kommun från och med 2020-01-01 utökas på sådant 
sätt att också linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara tillgänglig 
för allmänhetens resor.

Ärendebeskrivning
Idag bedrivs olika typer av persontrafik med buss, för vilka kommunen bär kostnaderna, i 
Piteå kommun.
De olika typerna av persontrafik kan sammanfattas som ”allmän trafik” (t.ex tätortstrafik och 
lokallinjetrafik) och ”särskild trafik” (t.ex skolskjuts med buss och beställningstrafik).

Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens Län (RKM) är trafikhuvudman och 
upphandlande enhet för den allmänna trafiken i länet. (Piteå kommuns tätortstrafik 
undantaget)

Piteå kommun är ansvarig för och upphandlande myndighet för skolskjutsar med buss och 
beställningstrafik.

Under 2016 och 2018 har Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och 
utbildningsförvaltningen samverkat och bland annat genomfört två trafikutredningar med 
syfte att utreda möjligheten att genom smarta praktiska, upphandlingstekniska och 
avtalsmässiga förutsättningar/villkor skapa grund för begränsning av kostnadsökningar för 
kommunens behov av trafik med buss inom kommungränsen.

Förvaltningarnas samverkan och resultatet av de två trafikutredningarna visar på en möjlig 
begränsning av risken för kostnadsökningar i det fall en gemensam upphandling och ett 
gemensamt avtal av/för såväl lokallinjetrafik som skolskjuts med buss kan genomföras.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att busstrafik som är 
tillgänglig för allmänhetens resor i Piteå kommun från och med 2020-01-01 utökas på sådant 
sätt att också linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara tillgänglig 
för allmänhetens resor.

Den årliga besparingsmöjligheten beräknas till ca 1 MSEK då behovet av fordon skulle 
minska med två (2) enheter och möjligheten till ökad konkurrens för anbudslämnande kan 
uppnås.

Förutsättningen för att en gemensam upphandling och ett gemensamt avtal ska kunna 
genomföras är att linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara 
tillgänglig för allmänhetens resor.
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Barn- och utbildningsnämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-04-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Lars Lundberg, skolskjutshandläggare informerar om skolskjuts och  "Allmän och särskild 
trafik med buss i Piteå kommun".
 

Yrkanden
Arbetsutskottet föreslår att Kommunfullmäktige besluta att busstrafik som är tillgänglig för 
allmänhetens resor i Piteå kommun från och med 2020-01-01 utökas på sådant sätt att också 
linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara tillgänglig för 
allmänhetens resor.
 

Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir Barn- och 
utbildningsnämndens beslut.

(2 av 2)(290 av 418)



§167  
Slutredovisning av 
Samhällsbyggnadsnämnde
ns investeringsprojekt 
2018
19KS341
   

(291 av 418)



Slutredovisningsdokument 

1 

Slutredovisning av Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt som 
avslutas år 2018 

Nettobudget för slutförda investeringar uppgår till 19 349 tkr och utfallet uppgår till 17 699 tkr, 
vilket leder till en avvikelse på 1 587 tkr. 
Nedan presenteras en mer utförlig redogörelse för de slutförda projekten. 

Slutförda investeringar 

13019 Ombyggnation Lotsfastighet PiteRönnskär 
Ombyggnation av Lotsfastigheten ute på PiteRönnskär. Gemensamt projekt med Skellefteå kommun, 
Lotsfastighet köptes in gemensamt och det beslutades en renoveringsbudget för att möjliggöra en start av en 
säsongsverksamhet. Beslut om inköp samt renoveringsbudget beslutades 14KS308. 

22008 Infrastruktur Pitholm 
Projektet startade 2006 och tanken var att projektera väg i ”Piholmsprojektet”. Ett planprogram för 
en travbana samt hästnära boende har arbetats fram. Mindre utredningar och projektering har 
utförts, dock ingen detaljprojektering och projektet är pausat, därav avvikelsen från budget.  
22100 Reinvestering Teknik o gator 
Klumgatan 
Förstärkning och ny beläggning av lokalgata förlängd livslängd 30år 
Hällanvägen 
Förstärkning och ny beläggning av bussgata förlängd livslängd 20år 
Munksundsvägen 
Slitstarkare beläggning efter huvudgata med hög årsdygnstrafik och nötning av dubbdäck 
förlängd livslängd 10år.  
Anledning till avvikelsen på Munksundsvägen på 84tkr 17% beror på utökad 
beläggningsyta för bättre resultat 

22402 Gång- och cykelväg enligt plan Strömnäsgatan 
I projektet har Strömnäsgatan, mellan Lasarettsvägen och Durrnäsvägen fått en trygg och säker 
trafikmiljö med trafiksäkerhetsstärkande åtgärder som en ny belyst gång- och cykelväg med 
upphöjda cykelpassager. Projektet har fått en medfinansiering från Länstransportplanen på 975 tkr. 
23200 Exploatering Klubben 
I projektet har nya gator och infartsväg byggts. Projektet har utförts i samarbete med Pireva som har 
byggt nya VA-ledningar. Budgeten för projektet togs fram 2010, projektet startade 2011 och 
avslutades 2018, avvikelsen på grund av lång byggtid.  
24103 Bärighetsförbättring förbi gång- och cykelväg Andgatan 
Befintlig gång- och cykelväg vid Andgatan, Djupviken har grävts ut 800 mm på en sträcka av 80 
meter och fått en ny beläggning.  
 

(292 av 418)



Slutredovisningsdokument 
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24303 Västergatan gångbana
Västergatan, mellan Djupviksgatan och Nygatan, har byggts om och en ny belyst gång- och 
cykelväg har anlagts på sträckan, dagvattenåtgärder har utförts samt att gatan har fått en ny 
beläggning.  
24406 Björkgatan Bokgatan Engatan 
Björk-, Bok- och Engatan har byggts om och fått en ny överbyggnad på 1200mm, dagvattenåtgärder 
har utförts och gatan har fått en ny beläggning. Projektet har utförts i samarbete med Pireva som har 
utfört helgrävning av vatten- och avloppsnätet. 
24411 Lasarettsvägen 
Lasarettsvägen, har byggts om mellan Svartuddsvägen och Ringiusvägen. Tillgängligheten och 
trafiksäkerheten har förbättrats genom nya gång- och cykelvägar med trafiksäkra passager, ny 
belysning samt ny beläggning. Projektet har utförts i samarbete med Pireva som har utfört 
punktåtgärder på VA-nätet. Projektet har fått en medfinansiering från Länstransportplanen på 1250 
tkr. 
24603 Abjörnssons väg etapp 1 
Abjörnssons väg, har byggts om mellan Ankarskatavägen och Fågelgatan. Gatan har grävts ut 1200 
mm fram till korsningen Tallåsgatan, resterande del har grävts ur 400 mm. Gatan har fått en bättre 
avvattning och ny beläggning. Projektet är utfört i samverkan med Pireva och Teknik och gator. 
Pireva har utfört åtgärder på Klumgatan och Abjörnssons väg (servisbyten samt infodring av 
vattenledning) samt Teknik och gator har lagt ny beläggning på Klumgatan, mellan Abjörnssons 
väg och Ankarskatavägen. Hela projektet upphandlades i samma entreprenad, ett lyckat 
samverkansprojekt.  
24604 Lingonstigen 
Lingonstigen, har byggts om mellan Odonstigen och Blåbärstigen. Gatan har grävts ut 1200 mm  ca 
50 meter mellan Odonstigen och Tranbärsstigen. Hela sträckan är djupfräst och fått en ny 
beläggning. Projektet har utförts i samarbete med Pireva som har utfört punktåtgärder på VA-nätet. 
24806 Asagatan 
Asagatan, mellan Furunäsvägen och Floragatan, har byggts om på en sträcka på ca 80 meter. Gatan 
har grävts ut 120 cm och en ny dagvattenledning med brunnar har anlagts. Projektet utfördes i egen 
regi av Teknik och gator. 
24809 Parkering Pitholm 1:43 
I projektet har ytor åtgärdats för ersättningsparkeringar kopplat till projektet gång- och cykelväg 
Ringiusvägen etapp 2. Under 2018 utfördes beläggning av ytor.  
22503 Preem Bergsviken 
Projektet slutfördes inte. När projektet precis dragit igång ändrades Barn och utbildningsnämndens 
framtida planer avseenden områdets verksamheter. Det fanns en stor osäkerhet vilka förändringar 
som skulle bli verklighet samt vad förändringarna skulle få för inverkan på området. Projektet 
avslutas när en viss projektering och mindre entreprenadarbeten hann genomföras. Projektet kan i 
framtiden bli aktuellt för ett fortsatt arbete när det nåtts en större klarhet kring områdets 
verksamheter. 
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Projektnamn Inv. 
Re- 
inv. Budget (tkr) Utfall (tkr) Avvikelse (tkr) Bilaga 

Ombyggnation 
Lotsfastighet 
PiteRönnskär 

☒ ☐ 250 250 0 1 

Infrastruktur 
Pitholm ☒ ☐ 1 000 129 871 2 

Reinvestering 
Teknik o gator ☐ ☒ 1495 1579 -84 3 

Gång och cykelväg 
enligt plan 
Strömnäsgatan 

☒ ☐ 1 013 986 27 4 

Exploatering 
Klubben ☒ ☐ 1 149 1 418 -332 5 

Bärighetsförbättrin
g gång- och 
cykelväg Andgatan 

☐ ☒ 130 130 0 6 

Västergatan 
gångbana ☐ ☒ 949 949 0 7 

Björkgatan – 
Bokgatan - 
Engatan 

☐ ☒ 5 020 5 020 0 8 

Lasarettsvägen ☐ ☒ 3 269 3 269 0 9 
Abjörnssons väg 
etapp 1 ☐ ☒ 2 065 2 065 0 10 

Lingonstigen ☐ ☒ 1 161 1 161 0 11 

Asagatan ☐ ☒ 364 364 0 12 
Parkering Pitholm 
1:43 ☐ ☒ 184 184 0 13 

Preem Bergsviken ☒ ☐ 1 300 195 1 105 14 

Summa totalt (tkr) 19 349 17 699 1 587 

   varav reinvesteringar (tkr) 14 637 14 721 -84

   varav investeringar (tkr) 4 712 2 978 1 671 
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1 Inledning 
Dokumentet sammanfattar riktlinjer för hanteringen av Piteå kommuns investeringsredovisning. 
Dokumentet utgår från gällande Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, för att sedan utmynna i ett ramverk och 
handledningsverktyg över investeringsredovisningen i Piteå kommun. 

2 Definition 
Definitionen av anläggningstillgångar återfinns i 6 kap Lag (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR). Där framgår det att ”tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav ska tas upp som anläggningstillgångar”. 

Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation R4 (Materiella 
anläggningstillgångar) utgör förutsättningen för att en anskaffning ska redovisas som en 
anläggningstillgång att det är troligt att tillgången ger ekonomiska fördelar eller servicepotential till 
kommunen samt att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde ska inte aktiveras utan kostnadsförs direkt i 
samband med anskaffningen. För att reglerna över vad som är en investering ska vara uppfyllda 
krävs att anläggningstillgången kan antas ha en nyttjandeperiod överstigande tre år samt ett 
anskaffningsvärde, exklusive moms, motsvarande minst ett prisbasbelopp. 

3 Anskaffningsvärde 
Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång ska utgöras av utgiften tillgångens förvärv eller 
tillverkning, samt utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Till sådana utgifter räknas 
kostnader för att få tillgången på plats och i skick för sitt ändamål. Anläggningar som förvärvats 
genom exempelvis gåva ska värderas utifrån tillgångens verkliga värde (marknadsvärde) och ingå i 
balansräkningen. 

Tillkommande utgifter ska läggas till anläggningens anskaffningsvärde om den uppfyller kriterierna 
för en investering. Gäller anskaffningen utbyte av komponent eller del av komponent ska värdet av 
delar som ersatts utrangeras från balansräkningen. 

Utgifter som syftar till att vidmakthålla anläggningens egenskaper såsom reparationer och 
underhåll, ska redovisas som en driftkostnad. 

Om budgeterade investeringsmedel saknas får detta inte medföra att investeringen tas upp som en 
driftkostnad istället. Kommunförmäktige kan inför varje år ge nämnderna en möjlighet att 
omfördela en del av driftbudget till investeringsbudget. 

4 Komponentredovisning 
I RKR rekommendation R4 framgår det att om det förväntas finnas väsentliga skillnader i 
förbrukningen och nyttjandeperioder av en anläggningstillgångs betydande komponenter ska 
komponenten delas upp och skrivas av separat per komponent. Återanskaffningen av en komponent 
redovisas som en nyanskaffning och eventuellt restvärde av den gamla komponenten utrangeras och 
kostnadsförs. 
Enskilda komponenter vars värde understiger 500 000 SEK exklusive moms samt vars nyttjandetid 
skiljer sig från anläggningen nyttjandetid med mindre än fem år anses inte vara betydande 
komponenter och ska därför inte särredovisas. 

(297 av 418)



Sid 2

Inventarier och maskiner ska i normalfallet inte delas upp i komponenter då dessa är av ringa värde 
och en uppdelning endast skulle få marginell påverkan på resultat. 

5 Investeringsbidrag 
Enligt RKR rekommendation R2 (Intäkter) ska inkomst, i den mån en avgift eller ett offentligt 
bidrag är hänförbart till en investering, intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens 
nyttjande och förbrukning. 

Investeringsinkomster som kommunen erhåller ska redovisas som ett investeringsbidrag och 
intäktsföras under anläggningens nyttjandeperiod. Investeringsbidraget ska således inte kvittas mot 
investeringskostnaden utan bruttovärdet av investeringen samt investeringsbidraget ska tas upp i 
balansräkningen. 

Investeringsbidraget ska fördelas och intäktsföras med lika stora delar under anläggningens 
nyttjandeperiod. Om anläggningen består av komponenter med olika nyttjandeperioder ska bidraget 
fördelas med lika stora delar under anläggningens genomsnittliga nyttjandeperiod. 

Om anläggningen avyttras eller utrangeras innan den ekonomiska livslängden kommit till ända ska 
restvärdet av investeringsbidraget påverka periodens driftresultat. Om endast enstaka komponenter, 
som i stor utsträckning påverkar anläggningens genomsnittliga livslängd, utrangeras eller avyttras 
ska motsvarande del av investeringsbidraget intäktsföras. 

6 Kapitalkostnader 
Kapitalkostnad avser i denna mening den kostnad som kommunen har i form av ränta på kapital 
samt avskrivningar av förbrukade tillgångar. 

6.1 Avskrivningar 
Enligt 7 kap LKBR ska anläggningar med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt under 
nyttjandeperioden. Enligt rekommendationen ska det vid anskaffningstillfället fastställas en plan för 
hur anläggningen med ska skriva av. Avskrivningsmetoden ska avspegla hur anläggningens värde 
och/eller servicepotential successivt förbrukas. Eventuellt restvärde ska inte utgöra underlag för 
avskrivningen. Avskrivningen ska börja räknas från den tidpunkt då anläggningen tas i bruk. Den 
fastställda nyttjandeperioden och eventuellt restvärde ska systematiskt omprövas och om den nya 
bedömningen avviker väsentligt från tidigare, ska avskrivningsbeloppen för innevarande och 
framtida perioder justeras. 

För fastigheter och anläggningar påbörjas avskrivningen då dessa tas i bruk (i anspråkstagande 
datum), exempelvis i samband med slutbesiktning. För inventarier, maskiner och fordon påbörjas 
avskrivningen vid anskaffningen. 

För tillgångar med bestående värde ska ingen avskrivning göras, exempel på sådana tillgångar kan 
vara mark eller konstverk. 

Avskrivningar ska göras enligt en nominell linjär modell, vilket innebär att avskrivningar görs med 
lika stora belopp varje månad under anläggningens fastställda nyttjandeperiod. Periodens 
avskrivningar redovisas som en kostnad i resultaträkningen. 
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6.2 Internränta 
Kommunfullmäktige beslutar årligen vilken internränta som ska gälla. 
Internräntan speglar utebliven avkastning på eget kapital eller kostnaden för externt kapital. 
Internräntan beräknas från samma månad som investeringen är gjord, d.v.s. den månad som 
fakturan bokförs. Detta oavsett om investeringen har ett ianspråktagandedatum eller inte.
 
7 Utrangeringar och avyttringar 
Materiella anläggningstillgångar som avyttrats eller tagits ur bruk och bedöms sakna värde vid en 
framtida avyttring ska inte längre redovisas som en tillgång. Vinst eller förlust ska redovisas i 
verksamhetens intäkter eller kostnader som mellanskillnaden mellan redovisat värde och erhållet 
belopp vid avyttringen.

Antagen Kommunfullmäktige 2016-04-18 § 106
Reviderad Kommunfullmäktige 2019-06-24 § 168
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§ 184
Avgifter enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
Diarienr 19KS318

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar taxa för "Avgifter för försäljning 
och tillsyn av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare" i enlighet med Lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter från och med 1 juli 2019 för anmälan och ansökan och från 
och med 1 januari 2020 för tillsyns- och kontrollavgifter

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Miljö- och tillsynsnämnden i uppdrag 
att årligen revidera och besluta om samtliga avgifter för ansökan, anmälan och tillsynsavgifter 
upp till prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
 

Reservationer
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Helén Lindbäck (KD) och Anders Nordin 
(SLP): reserverar sig mot beslutet att anta Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts 
förslag.
 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Helén Lindbäck (KD), Anders Nordin (SLP), 
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C) och Johnny Åström (SJV) reserverar sig mot beslutet 
att avslå tilläggsyrkandet.

Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Den ersätter 
både Tobakslagen och Lagen om e-cigaretter. Den nya lagen om tobak och liknande 
produkter (LTLP) medför krav på försäljningsstället för den företagare som vill sälja tobak.

Tillstånd
Lagstiftarens intentioner är att minska tobaksbruket och begränsa tillgängligheten. 
Tillståndsgivning på tobaksförsäljning införs. Tillståndsplikten är en del av begränsningen 
och innebär en större granskning av tobakshandeln. Två olika försäljningstillstånd införs: ett 
för detaljhandeln och ett för partihandeln. Kommunen blir tillståndsgivande myndighet och 
får enligt 8 kap 1 § ta ut en prövningsavgift för ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap 1 
§, enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Tillsyn
Tillsynen av tobaksförsäljningen utökas med en inre tillsyn i och med tillståndskravet. En inre 
tillsyn betyder granskning av ekonomi och av att näringsidkaren betalar skatter och avgifter. 
Enligt 8 kap 2 § LTLP får kommunen ta ut avgifter för tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap 1 § (tobak) och av den som bedriver 
anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap 15 § (e-cigaretter).

Prövningsavgift för tillstånd
Vid en ansökan om försäljningstillstånd av tobak ska kommunen pröva sökandes vandel, 
ekonomiska förhållande och omständigheter i övrigt. Detta för att bedöma sökandes 
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lämplighet att utöva verksamheten och om verksamheten kommer att drivas enligt de krav 
som lagen ställer. Enligt LTLP ska detta ske genom att sökande styrker sin lämplighet. 

Prövningen inför tobakstillstånd är något mindre omfattande än prövningen för 
serveringstillstånd och beräknas därför ta något mindre tid i anspråk. I prövning för 
tobakstillstånd ska till exempel ingen försäljningsyta granskas och krav på kök saknas.

Eftersom lagen är ny är det inte lätt att göra en jämförelse med andra kommuners 
prövningsavgifter. Fyrkantskommunerna bedömer att det bör vara rimligt med 70–80 % av 
kostnaden för ett alkoholtillstånd för ett försäljningstillstånd för tobak. Med nuvarande 
alkoholtaxa för stadigvarande tillstånd till allmänheten hamnar avgifterna mellan 5 500–6 300 
kr med nuvarande taxor. En del kommuner ser samtidigt över sin alkoholtaxa. De så kallade 
A-kommunerna kommer enligt uppgift troligen att hamna mellan 7 000–8 000 kr samt 
Skellefteå 6 000 kr och Umeå 7 784 kr för ett tillsvidare-tillstånd. För övriga avgifter inom 
den nya lagen är det betydligt större spridning.

Samhällsbyggnad bedömer att tidsåtgången för att handlägga en ansökan om tillstånd är 5–6 
timmar. Utifrån alkoholtaxan för stadigvarande tillstånd till allmänhet skulle 70 % av denna 
bli 6 345 kr. Piteå kommuns högre taxa beror på att avgifterna för serveringstillstånd är lite 
högre än för övriga inom fyrkanten. Jämfört med tobakstaxorna i övriga landet ligger Piteå 
förhållandevis bra till. Några exempel: Bergs kommun 10 000 kr, Göteborgs kommun 9 000 
kr, Gävle kommun 10 650 kr och Östersunds kommun 9 000 kr.

Prövningsavgift för tillfälligt tillstånd
Prövningsavgiften för tillfälligt tillstånd för tobaksförsäljning föreslås bli 3 620 kr för dag 1 
och 1 023 kr per dag för ytterligare dagar. Om en näringsidkare söker tillfälligt tillstånd för att 
sälja tobak i exempelvis tre dagar blir den sammanlagda avgiften 5 666 kr. Den maximala 
avgiften för ett tillfälligt tillstånd kan aldrig bli högre än för ett stadigvarande tillstånd.

Tillsyns- och anmälningsavgift
Piteå och Boden är de enda kommunerna inom fyrkanten, inklusive Arvidsjaur, som varken 
tar ut anmälnings- eller tillsynsavgift för e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Luleå 
kommun har idag en avgift på 987 kr i anmälningsavgift och 1 206 kr i tillsynsavgift/timme. 
Älvsbyn tar 2 020 kr i anmälningsavgift och 2 020 kr i tillsynsavgift. Arvidsjaur tar 1 455 kr i 
anmälningsavgift och 2 000 kr i tillsynsavgift. Dessa tre kommuner kommer eventuellt att 
höja sina anmälnings- och tillsynsavgifter. Därför förslår Samhällsbyggnad även avgifter för 
anmälan och tillsyn av anmälningspliktiga produkter.
____________
Samhällsbyggnads yttrande
Utifrån ansökningsförfarandet föreslår Samhällsbyggnad en prövningsavgift på 6 345 kr för 
stadigvarande tillstånd samt 3 620 kr för tillfälligt försäljningstillstånd av tobak för en dag och 
för ytterligare dagar 1 023 kr per dag. Den maximala avgiften för ett tillfälligt tillstånd kan 
aldrig bli högre än för ett stadigvarande tillstånd. Prövningsavgift tas ut även vid avslag på 
ansökan och det går inte att få sänkt prövningsavgift. Samhällsbyggnad föreslår samtidigt en 
anmälningsavgift på 1 500 kr för försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare.

Den samlade bedömningen av tidsåtgång för både yttre och inre tillsyn av tobak är ca 1,5 
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tillsynstimme. Samhällsbyggnad föreslår en extra och utökad timavgift på 1 000 kr per 
utrednings-/tillsynstimme om det är några problem som leder till nya tillsynsbesök eller 
fördjupade utredningar. Motivering till tillsynsavgift på 1 000 kr är att den motsvarar den 
fasta tillsynsavgiften för serveringstillstånd.

Om näringsstället säljer tillståndspliktiga tobaksprodukter och anmälningspliktiga e-cigaretter 
och/eller påfyllnadsbehållare tas en årlig tillsynsavgift ut med 1 700 kr. Detta eftersom man 
kan bedriva tillsyn av bägge produkterna vid samma tillfälle. Säljer man bara e-cigarretter 
och/eller påfyllnadsbehållare tas en tillsynsavgift ut med 1 000 kr/år.
_____________
Miljö- och tillsynsnämndens beslut 2019-04-24 § 26
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige upphäver Taxa för tillsyn enligt 
tobakslag som fastställdes 2015-11-16, § 273.

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer avgifter för ansökan 
om tobaksförsäljning för detaljhandel och partihandlare samt övriga avgifter enligt Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) från och med 1 juli 2019.

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer avgifter för anmälan 
av försäljning av e-cigaretter med 1 500 kr från och med 1 juli 2019.

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer tillsyns- och 
kontrollavgifter från och med 1 januari 2020.

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer att samtliga avgifter 
för ansökan, anmälan och tillsynsavgifter räknas upp årligen med prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV).

Avgifterna framgår av det styrande dokumentet ”Avgifter för försäljning och tillsyn av tobak, 
e-cigaretter och påfyllningsbehållare”.
_____________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2019-04-26
För att effektivisera hanteringen av taxan som årligen ska räknas upp föreslår 
Kommunledningsförvaltningen att Kommunfullmäktige ger Miljö- och tillsynsnämnden i 
uppdrag att årligen revidera och besluta om samtliga avgifter för ansökan, anmälan och 
tillsynsavgifter upp till prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Förslag till upphävande av gällande Taxa för tillsyn enligt tobakslag sker i särskilt beslut.

Yrkanden
Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Anders Nordin (SLP), Helén Lindbäck (KD): 
Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med tillägget att 
tillsynsavgift endast ska tas ut om tillsyn genomförs.
 
Anders Nordin (SLP): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
ändringen att taxa för stadigvarande tillstånd anges till 10650kr.
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Elisabeth Vidman (S), Agnetha Eriksson (S) och Brith Fäldt (V): Bifall till 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
 
Håkan Johansson (M) och Helén Lindbäck (KD): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag med ändringen att taxa för stadigvarande tillstånd anges till 3620kr.
 
Helena Stenberg (S): Avslag på Majvor Sjölunds (C) tilläggsyrkande
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslaget och finner att Kommunstyrelsen avslår 
detsamma.

Beslutsunderlag
 Avgifter för försäljning och tillsyn av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare
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Avgifter enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

Avgifter för ansökan och anmälan för försäljning av tobak, e-cigaretter och påfyllnings-
behållare träder i kraft från och med 1 juli 2019.
Avgift för tillsyns/kontrollavgifter träder i kraft från och med 1 januari 2020.
Samtliga avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn ska räknas upp årligen med prisindex 
kommunal verksamhet (PKV). 

Anmälan och ansökan från och med 2019-07-01 Avgift

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobaksvaror 
(detalj- och partihandlare)

6 345 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror dag 1 3 620 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror dag 2 och 
framåt

1 023 kr, max 6 345 
kr

Ändring av tillstånd att sälja tobaksvaror, till exempel förändrad 
bolagssammansättning

1 600 kr

Anmälan om försäljning av e-cigarretter och/eller 
påfyllningsbehållare

1 500 kr

Tillsyn och kontroll från och med 2020-01-01 Avgift

Årlig tillsynsavgift avseende tobaksförsäljning (1,5 timme) 1 500 kr

Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av elektroniska cigaretter 
och/eller påfyllnadsbehållare

1 000 kr

Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak samt elektroniska 
cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare

1 700 kr

Påkallad kontroll eller uppföljande kontroll vid avvikelse 1 000 kr/timme

Antagen Kommunfullmäktige 2019-06-24 § 169
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Anmäld KF
Datum

§ Diarienr Rubrik Skriven av Parti

2017-12-18 § 321 17KS817 Motion (C:) - Enskilda vägar Marika Risberg och
Majvor Sjölund 

C

2018-02-19 § 25 18KS28 Motion (SLP) - Fri Wifi på alla
äldreboende och servicehus

Anders Nordin SLP

2018-03-26 § 29 18KS90 Motion (M) - Utred alternativ för nytt
äldreboende i Piteå

Håkan Johansson M

2018-05-07 § 87 18KS211 Motion (MP) - giftfria och alternativa
matkärl som är ämnade för uppvärmning
av mat

Catrin Gisslin MP

2018-05-07 § 88 18KS241 Motion (SLP) - Vänorter och utvärdering
av Grindavik

Anders Nordin SLP

2018-05-07 § 89 18KS242 Motion (SLP) - Vänorter och utvärdering
av Kandalksha

Anders Nordin SLP

2018-05-07 § 90 18KS243 Motion (SLP) - Vänorter och utvärdering
av St Barthelemy

Anders Nordin SLP

2018-05-07 § 91 18KS244 Motion (SLP) - Gratis Bilparkering utan
tidsbegränsning

Anders Nordin SLP

2018-05-07 § 92 18KS245 Motion (SLP) - Kommunal
visselblåsarfunktion i kommunens skolor

Anders Nordin SLP

2018-05-07 § 93 18KS246 Motion (SLP) - Motioner
medborgarförslag och interpellationer
måste vara tillgängliga för invånare i
Piteå kommun och för media

Anders Nordin SLP

2018-05-07 § 94 18KS261 Motion (SLP) - Hjärt-lung-räddning och
hjärtstartarutbildning till flera

Anders Nordin SLP

2018-05-07 § 95 18KS275 Motion (L) - Staty av Nils Edén Åke Forslund L

2018-05-07 § 96 18KS276 Motion (SLP) - Ny nödutgång från
stadshusets stora sessionssal

Anders Nordin SLP

2018-05-07 § 97 18KS277 Motion (SLP) - Varken campingvagnar
eller naturister

Anders Nordin SLP

2018-05-07 § 98 18KS286 Motion (C) (M) (KD) (L) - Hållbar tillväxt
och tillsyn med Rättviksmodellen

Majvor Sjölund (C),
Håkan Johansson (M),
Helen Lindbäck (KD),
Åke Forslund (L)

C
M
KD
L   

2018-06-20 § 138 18KS333 Motion (SLP) - Linnés källa Anders Nordin SLP

2018-06-20 § 140 18KS401 Motion (SLP) - Avskaffande av
kommunalrådsfunktionen

Anders Nordin SLP

2018-06-20 § 141 18KS421 Motion (SLP) - Återöppna
hälsocentralerna

Anders Nordin SLP

2018-06-20 § 139 18KS443 Motion (SLP) - Bostadsnära insamling av
förpackningsavfall och returpapper

Anders Nordin SLP

2018-09-24 § 183 18KS422 Motion (SLP) - Samarbete för
upphandling och kvalitetssäkring

Anders Nordin SLP

2018-09-24 § 182 18KS456 Motion (NS) - Övertryckshall Johnny Åström NS

2018-09-24 § 188 18KS499 Motion (SLP) - Gratis mensskydd till alla
unga kvinnor mellan 12-23 år

Anders Nordin SLP
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2018-09-24 § 184 18KS460 Motion (SD) - Revidering av Allmänna
ordningsföreskrifter för Piteå Kommun

Elin Håkansson, Lage
Hortlund

SD

2018-09-24 § 185 18KS493 Motion (SLP) - Det orättvisa
vägunderhållet

Anders Nordin SLP

2018-09-24 § 186 18KS545 Motion (SLP) - Pantamera expressmaskin
till Bredviksbergets återvinning

Anders Nordin SLP

2018-09-24 § 187 18KS556 Motion (SLP) - Droginformation till alla
skolor

Anders Nordin SLP

2018-09-24 § 189 18KS571 Motion (SLP) - Lutfkonditionering på
äldreboenden

Anders Nordin SLP

2018-09-24 § 190 18KS595 Motion (C) - Jämställt försörjningsstöd Majvor Sjölund C

2018-09-24 § 191 18KS597 Motion (SLP) - Återöppna skolorna
skolorna i Alterdalen, Blåsmark, Lillpite
och Balettskolan

Anders Nordin SLP

2018-10-22 § 223 18KS637 Motion (SLP) - Gratis bussåkande inom
kommunen

Anders Nordin SLP

2018-10-22 § 224 18KS669 Motion (KD) - Inför tidsbestämda
kommunfullmäktigemöten

Helen Lindbäck KD

2018-11-28 § 260 18KS674 Motion (SLP) - Att förebygga skolbränder Anders Nordin SLP

2018-11-28 § 261 18KS697 Motion (SLP) - Obligatorisk träff med
skolkurator en gång per halvår eller per
år

Anders Nordin SLP

2018-11-28 § 262 18KS703 Motion (SLP) - Arvode till vice
gruppledare

Anders Nordin SLP

2018-11-28 § 264 18KS740 Motion (SLP) - Ersättning till ersättare i
nämnder och styrelse

Anders Nordin SLP

2018-11-28 § 265 18KS742 Motion (SLP) - Upprustning av kommunal
fastighet av stort värde för landbygden
och dess folk

Anders Nordin SLP

2018-11-28 § 266 18KS743 Motion (SLP) - Motioner,
interpellationer och enkla frågor måste
kunna skickas digitalt

Anders Nordin SLP

2018-11-28 § 267 18KS751 Motion (M) - Guide för ledmöter och
ersättare i Piteå kommun

Håkan Johansson M

2018-12-17 § 337 18KS781 Motion (SLP) - Antalet ledamöter och
ersättare i nämnder och styrelser

Anders Nordin SLP

2018-12-17 § 335 18KS783 Motion (M) - Utmaningsrätt Håkan Johansson M

2019-02-18 § 49 18KS830 Motion (C ) - Mät matsvinnet i skolan Majvor Sjölund,
Marika Risberg,
Johannes Johansson,
Anton Nilsson, Bo
Andersson, Torgny
Långström

C

2019-02-18 § 50 18KS831 Motion (C ) - Huskurage räddar liv och
förebygger våld

Majvor Sjölund,
Marika Risberg,
Johannes Johansson,
Anton Nilsson, Bo
Andersson, Torgny
Långström

C

2019-02-18 § 51 19KS70 Motion (L) - Träningsbana för
sportkörning

Ulf Lindström L
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2019-03-18 § 89 19KS157 Motion (SLP) - Avskaffa den
internationella samordningsfunktionen

Joel Wiklund SLP

2019-03-18 §90 19KS158 Motion (L) - Utred matvanor i förskolan Ulf Lindström L

2019-03-18 § 91 19KS159 Motion (L) - Mät matsvinn i förskolan Ulf Lindström L

2019-05-06 § 144 19KS223 Motion (L) - Ändra säkerhetskrav för
kommunens mejl i privat
telefon/surfplatta

Ulf Lindström L

2019-05-06 § 146 19KS237 Motion (SLP) - Effektivisering av den
kommunala fastighetsförvaltningen

Anders Nordin SLP

2019-05-06 § 145 19KS264 Motion (SLP) - Förenklat och förbilligat
ansökningsförfarande vid valplatser

Anders Nordin SLP

2019-05-06 § 147 19KS265 Motion (SLP) - Bort med
befolkningsmålet, invandring löser
ingenting

Anders Nordin SLP

2019-05-06 § 148 19KS310 Motion (C) - Införa nytt
resursfördelningssystem

Majvor Sjölund C
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Anmäld KF
Datum

§ Diarienr Rubrik

2018-06-20 § 143 18KS331 Medborgarförslag - FN Minnessten

2018-09-24 § 198 18KS540 Medborgarförslag - En fritidsgård i centrala stan

2018-09-24 § 194 18KS515 Medborgarförslag - Laglig graffitivägg vid skateparken i
Piteå

2018-10-22 § 225 18KS635 Medborgarförslag - Inför differrentierade parkeringszoner
inom stadsområdet samtliga med P-skiva

2018-10-22 § 227 18KS649 Medborgarförslag - Inför e-tjänst för bokning av sotning

2018-10-22 § 229 18KS664 Medborgarförslag - Fria bussresor för pensionärer

2018-10-22 § 230 18KS668 Medborgarförslag - Gratis buss för barn och ungdomar

2018-11-28 § 271 18KS731 Medborgarförslag - Fler bostäder och ett trygghetsboende
måste byggas i Rosvik

2018-11-28 § 272 18KS757 Medborgarförslag - Cykelväg ut till Renöhamn

2019-02-18 § 52 18KS829 Medborgarförslag - Förbättrade och säkrare gång- och
cykelväg till Munksunds skola Viljans förskola samt
Munksunds sim- och sporthall

2018-12-20 § 53 18KS845 Medborgarförslag - Piteå kommun självförsörjande på
kött och potatis

2018-12-17  §52 18KS829 Medborgarförslag - Förbättrade och säkrare gång- och
cykelväg till Munksunds skola Viljans förskola samt
Munksunds sim- och sporthall

2019-02-18 § 53 18KS845 Medborgarförslag - Piteå kommun självförsörjande på
kött och potatis

2019-03-18 (§ 93),
§ 156

19KS130 Medborgarförslag - Gjut in en värmekabel i trappan som
finns mellan Sundsgatan och Prästgårdsgatan vid
Stadsberget2019-03-18 § 94 19KS186 Medborgarförslag - Skönhetsråd för Piteå stad

2019-05-06 § 151 19KS230 Medborgarförslag - Starta en fritidsgård/ungdomsgård för
gymnasieelever i Piteå Kommun

2019-05-06 § 152 19KS231 Medborgarförslag - Förbättra balansen i stadens
parkmiljöer

2019-05-06 § 153 19KS232 Medborgarförslag - Mer konst och skulpturer i stadsmiljön

2019-05-06 § 154 19KS245 Medborgarförslag - Utomhus hundgård

2019-05-06 § 155 19KS292 Medborgarförslag-översyn av Busstationens väntsal
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-04-29

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 153
Motion (MP) – Giftfria och alternativa matkärl som är ämnade för 
uppvärmning av mat
Diarienr 18KS211

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Giftfria och alternativa 
matkärl som är ämnade för uppvärmning av mat.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Catrin Gisslin (MP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

Ta fram giftfria alternativa matkärl för alla våra barn och elever i Piteå kommun.

Dessutom anförs i motionen:

Miljöpartiet anser att de nuvarande svarta plastbyttorna som diverse mat läggs i för att sen 
köras ut till respektive förskola/skola ska bytas ut snarast.

Av den anledningen att vi vet att forskningen inte har hunnit så långt när det gäller kemikalier 
i plast som våra barn och elever får i sig, när de äter maten som är uppvärmda i dessa 
plastbyttor. Vi vet utifrån forskning att barn är känsligare och ska inte utsättas för onödiga 
hälsorisker när de växer upp.
__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 87, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Fastighets- och servicenämndens yttrande, antaget den 7 september 2018, § 64
Plast som används i kontakt med livsmedel är hårt reglerat inom EU, lagstiftningen 
uppdateras löpande efter de riskbedömningar som kontinuerligt genomförs. De plastkantiner 
som nyttjas inom måltidsservice för tillagning, förvaring och slutberedning är godkända enligt 
nuvarande EU-förordningar. Måltidsservice följer förordningar, rekommendationer och råd 
som kommer från EU samt statliga myndigheter exempelvis Livsmedelsverket.

I en skrivelse från Livsmedelsverket 2017-10-17 framgår ”Allra först måste det betonas att 
om material i kontakt med livsmedel som rostfritt eller plast uppfyller Eus regler och att dessa 
material används enligt tillverkarens instruktioner betraktar Livsmedelsverket materialen som 
säkra från hälsosynpunkt”. Fastighets- och servicenämnden har ingen anledning att ifrågasätta 
Livsmedelsverkets uppfattning.

___________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 21 mars 2019
Fastighet- och servicenämnden har 2018-01-16 beslutat att avslå ett medborgarförslag om att 
ersätta kantiner av plast till rostfria. Av svaret framgår att det skulle innebära en 
kostnadsökning på närmare 14 miljoner kronor per år samt en investering på cirka 9 miljoner.
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-04-29

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

De plastkantiner som nyttjas hanteras enligt leverantörens instruktioner, exempelvis 
anvisningar rörande temperaturer för tillagning av mat. Personal utbildas för hur plastkantiner 
ska användas i verksamheten, kontroller sker regelbundet att rutiner tillämpas. På detta sätt är 
användandet av plastkantiner kvalitetssäkrad.

Inför införandet av plastkantiner gjordes 2013 en miljökonsekvensbeskrivning som bland 
annat visar att nyttjande av plastkantiner innebär att det förbrukas mindre vatten, energi och 
kemikalier. Vidare krävs färre transporter, vilket är den enskilt största påverkande faktorn på 
miljön när det gäller matdistribution. Plastkantiner föranleder dock ökad mängd sopor men 
alla plastkantiner återvinns via det källsorteringssystem som finns i Sverige.

En annan fördel med plastkantiner är att personalens arbetsmiljö förbättras. Arbete i kök är 
tungt och genom att införa plastkantiner minskar personalen sina lyft med 2,8 ton per dag. 
Vidare sänks även ljudnivån vid användande av plastkantiner.

Livsmedelsverket, med stöd av domar från EU-domstolen, är tydliga i sin bedömning av hur 
försiktighetsprincipen ska tillämpas. ”En åtgärd kan dock inte motiveras med en rent 
hypotetisk inställning till en risk som endast grundas på antaganden som ännu inte belagts 
vetenskapligt, utan en förebyggande åtgärd får endast vidtas om risken framstår som 
tillräckligt dokumenterad på grundval av de vetenskapliga uppgifter som finns att tillgå vid 
den tid punkt då åtgärden vidtas.”

Kommunledningsförvaltningen föreslår med utgångspunkt i ovanstående att 
kommunfullmäktige avslår motionen
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Jag håller med motionären om att det är viktigt att all livsmedelshantering sköts på ett sätt 
som är kvalitetssäkrat och till möjligaste mån säkerställer maten håller hög kvalitet. 
Kommunen har dock inte resurser att själva utreda hälsorisker utan förlitar sig i dessa frågor 
på den expertis som finns inom statliga myndigheter och inom EU. Piteå kommun har inte 
heller resurser att ta fram egna matkärl eller kantiner men följer givetvis kontinuerligt den 
utveckling som sker i utbudet. De matkärl och kantiner som Piteå kommun använder ligger 
med god marginal inom de riktvärden som finns, samtidigt måste detta ses i ett större 
perspektiv där även arbetsmiljö, ekonomi samt övrig miljö och klimatpåverkan vägs in. De 
kantiner som används är i dessa aspekter att föredra över andra alternativ som rostfria 
kantiner. Detta ligger helt i linje med att Piteå kommun ska jobba med social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.”

Yrkanden
Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV) och Anders Nordin (SLP): bifall till motionen.
 
Karl-Erik Jonsson (M): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-04-29

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-04-29

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 154
Motion (SLP) – Gratis bilparkering utan tidsbegränsning
Diarienr 18KS244

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Gratis bilparkering utan 
tidsbegränsning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

Landsbygdens folk får parkera gratis på kommunens parkeringsplatser utifrån definitionen att 
landsbygd är det område som ligger utanför promenadavstånd från Citybuss busshållplatser.

Dessutom anförs i motionen:
När människor sätter sig i sina bilar och åker ut från stan och ut på landsbygden och väljer en 
plats där man kan parkera så parkerar man gratis. Det kan vara vid en vacker sjö. Eller vid en 
av Trafikverkets rastplatser. Eller vid ett landsbygdscafe. Eller vid en av de få affärer som 
finns kvar och ännu inte är nedlagd.

Politiska beslut har i hela landet, i Norrbotten och i Piteå Kommun tvingat bort tillsammans 
hundratusentals arbetstillfällen. För 30 år sedan fanns det 114.000 jordbruksföretag i Sverige. 
Idag är antalet heltidsjordbruk under 16.000. Alla ryms i Globen om de skulle samlas där en 
dag. Sverige har världens strängaste djurlagar. Så ska det vara. Men samtidigt har 
självförsörjningsgraden av livsmedel rasat till cirka 50% för landet och i Norrbotten till 
omkring 20%. Maten, av sämre kvalite, köps in från utlandet. Familjejordbruken har 
utraderats och kvar finns ett fåtal industrijordbruk. Alla dessa familjejordbruk sysselsatte 
mängder med andra personer i andra verksamheter också de på landsbygden men även i 
staden. Den politiska åsikten från samtliga riksdagens partier har sedan 1970-talet varit att 
man vill ha kvar familjejordbruken som bas för svensk livsmedelsförsörjning. Facit i form av 
nuvarande verklighet att den är totalt det motsatta.

Landsbygdsminister Erik Buchts artikel från 2017 säger det mesta: "Den service som många 
lanthandlare runt om i Sverige erbjuder är en viktigförutsättning både för att invånarna ska 
kunna bo kvar och verka på hemorten samt för tillfälliga besökare och sommargäster. Det 
behövs därför satsningar som motverkar att butiker på landsbygden läggs ned och som 
möjliggör investeringar i förbättrad service till allmänheten. Genom regeringens 
budgetproposition ges handlare runt om i hela landet framtidstro och optimism.

En levande landsbygd är avgörande för hela vårt lands utveckling. På många orter är 
lanthandeln navet i byn men under flera år såg utvecklingen mörk ut då många butiker 
tvingades stänga på grund av tuffa ekonomiska förutsättningar. För att vända den 
utvecklingen har regeringen sedan 2016 satsat 35 miljoner per år på driftsstöd till kommersiell 
service i glesbygd."
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-04-29

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Men livsmedelsbutikerna på landsbygden är snart bara historia. Ett fåtal hundratal finns kvar i 
hela landet. Regeringens satsning kommer för sent och de turistande stadsborna och andra 
turister måste därför ta med sig mat från staden.

Landsbygdens folk måste alltså ta sig till staden för att köpa sin mat.

Fossilbränslet till bilar kommer under överskådlig tid finnas kvar trots att elbilsförsäljningen 
ökar starkt. Bensinstationer på landsbygden är numera lika sällsynta som familjejordbrukare. 
Landsbygdens folk måste därför ha bil och vanligtvis två bilar för att förflytta sig och sig till 
arbete och för inköpa nödvändiga livsförnödenheter. Politiska beslut har fattas att någon 
kollektivtrafik på landsbygden inte skall finnas.

Politiska beslut har fattats för att byaskolor ska läggas ner. Både förskolor och vanliga. 
Boende på landsbygden måste därför skjutsa sina barn till fritidsaktiviteter och till skola när 
skolbuss, skoltaxi och skola saknas då fritids saknas inom rimligt avstånd. Några acceptabla 
gång och cykelvägar finns inte på landsbygden och att låta barn (eller vuxna) gå på de 
moderna höghastighetsvägarna är inte bara olämpligt utan dessutom livsfarligt. Politiska 
beslut har fattas hos såväl kommun som Trafikverk att endast genomföra minsta möjliga 
satsning. Annat i centrala delar har prioriterats och Trafikverket har underlåtit att begära mer 
medel för livsnödvändiga satsningar.

Politiska beslut har gjort att vård- och hälsocentraler har lagts ner på landsbygden. 
Folktandvården har lagts ner på landsbygden. Allt koncentrerat till staden. Och ingen 
kollektivtrafik finns. Landsbygdens folk har ingen nytta av den kollektivtrafik som finns i 
stan.

En annan förlorare på landsbygden är idrotten där friidrotten drabbats värst. Nedläggningen 
av skolor gör att landsbygdsklubbarna har svårt att få ihop ungdoms och barn-fotbollslag. De 
mindre idrottsplatserna i orter och byar runt omkring centralorten vittrar sönder. Undantag 
finns där livaktiga byaföreningar kämpar hårt. Men höjdhopp och löpning är på väg utför. De 
stora vinnarna är ishockey, simning, fotboll och innebandy för i de centrala delar finns det allt 
fler nya konstgräsplaner och där finns också de flesta ishallar, multihallar och simhallar.

På alltfler platser krävs det nu att landsbygdens befolkning skall betala för att uträtta 
livsnödvändiga uppgifter. Det motsatta förhållandet för stadens befolkning råder inte.

Det råder stor orättvisa mellan de som bor på landsbygd och de som bor i stan. Uppräknat 
ovan är bara en liten del av orättvisorna.

Kollektivtrafiken, genom Citybuss, linjedragning kan alltså definieras som stadsområde. 
Landsbygd kan därför kunna definieras som område utanför promenadavstånd till 
kollektivtrafikens hållplatser.

Vill man åstadkomma ett mer rättvist förhållande mellan stad och landsbygd så bör det därför 
vara gratis för landsbygdens folk att parkera på de kommunala parkeringsplatserna i staden. 
De som bor på landsbygden, enligt tidigare beskriven definition, bör därför kunna få tillstånd 
att parkera gratis. Förslagsvis under ett år och man kan få markeringslapp att sätta fast på 
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vindrutan som visar tillståndet.

'Landsbygdens folk betalar samma kommunala skattesats som alla övriga. Landstingsskatt 
och riksskatt likaså. Fördelning måste därför vara rättvis!
__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018 § 91, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 25 mars 2019
Kommunen har rätt att ta ut avgift för parkering i den omfattning som behövs för att ordna 
trafiken (lag 1957:259). Syftet får alltså inte vara att tjäna pengar eller att fördela kostnader 
mellan olika grupperingar av medborgare. Inne i de centrala delarna av staden är utrymmet 
begränsat varför parkeringsavgifter behövs för att få trafiken och flyta och inte överbelasta de 
offentliga parkeringar som finns att tillgå.

En kommun kan införa särskilda trafikregler för vissa trafikantgrupper, fordonsslag eller för 
fordon med last av visst slag. Lagstiftningen är dock i övrigt restriktiv när det gäller hur 
trafikanter får behandlas. Det är en följd av den så kallade likställighetsprincipen i 
kommunallagen (2017:725 2 kap 3 §), vilken innebär att kommunmedborgare ska behandlas 
lika.

Utifrån ovan konstaterar kommunledningsförvaltningen att motionens förslag inte är följer 
kommunallagen och bör därför avslås.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Jag konstaterar bara att förslaget inte följer lagstiftningen och föreslår därför att 
kommunfullmäktige avslår motionen”

Yrkanden
Anders Nordin (SLP): bifall till motionen.
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 155
Motion (SLP) – Bostadsnära insamlingen av förpackningsavfall och 
returpapper
Diarienr 18KS443

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen - Bostadsnära insamlingen 
av förpackningsavfall och returpapper, färdigbehandlad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

att Pireva får i uppdrag att arbeta för införandet av bostadsnära insamling av 
förpackningsavfall och returpapper enligt det förslag som regeringen nu föreslår

Dessutom anförs i motionen:
Återvinningscentralernas saga tycks vara över.
Regeringen föreslår att bostadsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper ska vara 
huvudregel. Regeringen menar att människor är trötta på skräpiga återvinningsstationer 
samtidigt som tydliga forskningsresultat visar att bostadsnära insamling leder till högre 
miljönytta. Även allianspartierna tycks vara ense med regeringen om principen om att 
bostadsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper ska vara huvudregel. Skillnaden 
mellan dessa block tycks vara om det blir kommunens ansvar eller om förpackningsindustrin 
skall ha ansvaret. Många kommuner har dock delegerat förfarandet till förpackningsindustrin.

Det finns redan en rad olika tekniska lösningar för fastighetsnära insamling och därför också 
goda förutsättningar att samla in avfallet på ett kostnadseffektivt sätt från de allra flesta 
bostadsfastigheter. Ett 30-tal kommuner har redan etablerat det nya insamlingssystemet.

I Piteå kommun röstade samtliga partier utom två för att införa den fastighetsnära 
insamlingsmetod som regeringen nu föreslår bli huvudregel i landet och som miljöpartiet 
tidigare skrev i form av motion. Endast socialdemokraterna och vänsterpartiet röstade emot. 
Det bör därför finnas en total enighet i kommunen att redan nu ge Pireva direktiv om 
fastighetsnära insamling.

Att investera i återvinningscentraler som snart skall avvecklas är en dålig ekonomisk
investering.
__________

Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018, § 139, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________

Piteå Renhållning och Vatten ABs (PIREVA) yttrande, inkommit den 18 december 2018
Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för förpackningar 
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och tidningar, vilket träder i kraft den 1 januari 2019. Regeringens beslut skärper 
producenternas ansvar och går i korthet ut på att producenterna ska ta det fulla ekonomiska 
ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar genom tillståndspliktiga rikstäckande 
insamlingssystem och att insamlingen ska ske bostads- eller kvartersnära.

Naturvårdsverket, som är den myndighet som har tillsyn över producentansvaret, påpekar på 
sin hemsida att: ”Det är producenterna som har ansvar att se till att det finns lämpligt 
insamlingssystem” och att ”Producenten ska samråda med kommunen om insamlingen så att 
den tar hänsyn till lokala förhållanden.”

Branschorganet Avfall Sverige menar att: ”Nu blir det tydligt att producenterna ska ordna 
med insamling bostads- eller kvartersnära och ta det fulla ekonomiska ansvaret”.
Pireva är positivt inställd till att insamling av förpackningar och tidningar utförs 
fastighetsnära, men avvaktar Naturvårdsverkets kommande vägledning gällande framtida 
insamlingssystem och finansiering. Pireva avser även fortsättningsvis föra dialog med 
producenterna och att ta en aktiv roll i kommande samråd.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 28 mars 2019
Regeringens beslut om ett förtydligat producentansvar visar tydligt att det är producenterna 
som bär det både det praktiska och det ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar 
och tidningar. Pireva har enligt ägardirektiv uppdraget att svara för transport, mellanlagring 
och behandling av avfall. Detta uppdrag ska ske utifrån kommunens avfallsplan som antagits 
av kommunfullmäktige. Pireva kan givetvis mot full ersättning hjälpa till med insamling men 
det är då en fråga som måste initieras av förpackningsindustrin.

Det är kommunledningsförvaltningens uppfattning att kommunen ska undvika att ensidigt ta 
på sig uppgifter och ansvar som åligger andra organisationer. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Jag tycker det är viktigt att Piteå kommun tar en aktiv roll i denna typ av frågor, vilket Pireva 
angett i sitt yttrande att man ämnar göra. Det betyder dock inte att vi ska ta över uppgifter som 
andra organisationer är ålagda att utföra. Tanken med producent ansvaret är även att ge dem 
som har bäst möjlighet att påverka varornas utformning (dvs producenterna) ansvaret för 
återvinningen. Därmed ökar incitamentet för att göra produkter som är lätta att återvinna. Den 
fördelen försvinner om kommunerna ensidigt tar över uppgiften och skulle på så sätt rent av 
försämra för miljön, då den miljövänligaste förpackningen alltid är den som inte produceras.

Pireva följer utvecklingen och är redo att anpassa insamlingen i fall förpackningsindustrin 
efterfrågar det. Jag föreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.”

Yrkanden
Anders Nordin (SLP): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 156
Motion (SLP) – Ny nödutgång från stadshusets stora sessionssal
Diarienr 18KS276

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Ny nödutgång från 
stadshusets stora sessionssal.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

att en ny nödutgång som uppfyller kraven på att vara nödutgång tas upp på lämpligaste ställe i 
Stadshusets stora sessionssal.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund
Nuvarande nödutgång är helt olämpligt placerad.

En lämpligare placerad nödutgång är på motsatta sidan av entréingång och nuvarande 
nödutgång.
__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 96, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Räddningstjänsten yttrande, inkommit den 5 juli 2018
Räddningsnämnden tar årligen beslut om en tillsynsinriktning för Räddningstjänsten. Utifrån 
denna bestäms vilka objekt som ska ingå i tillsynsplanen för året. Objekten fördelas på 
tillsynsförrättare som utifrån kraven i lag (2003:778) om skydd mot olyckor genomför tillsyn 
på dessa.

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor. I 2 kap. 2§ går att läsa följande:
Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar
2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig 
omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 
olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra 
eller begränsa skador till följd av brand.

En av tillsynsförrättarens uppgifter är att göra en bedömning om huruvida 
byggnaden/anläggningen med tillhörande verksamhet har ett skäligt brandskydd eller inte. 
Detta görs genom en kontroll av det systematiska brandskyddsarbete som bedrivs och en 
stickprovskontroll på hur det byggnadstekniska brandskyddet ser ut.

Under våren har Brandingenjör vid räddningstjänsten Piteå genomfört tillsyn på Stadshuset. 
Sessionssalen ingick som en del av denna. Lokalen har i dagsläget två utrymningsvägar, högt 
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i tak, en begränsad mängd brännbart material och ett begränsat antal personer som förväntas 
befinna sig i lokalen. Tillsynsförrättaren anser att kraven i lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor 2 kap. 2§ uppfylls i sessionssalen och att utrymningssäkerheten därigenom är 
tillgodosedd genom befintlig utrymningsstrategi.
___________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 mars 2019
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom räddningstjänstens yttrande och föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen.
_________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Jag har fullt förtroende för kommunens utbildade och erfarna personal i deras bedömning om 
att nuvarande nödutgång är fullt tillräcklig för sessionssalen och dess verksamhet. Jag föreslår 
därför att kommunfullmäktige avslår motionen.”

Yrkanden
Anders Nordin (SLP): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 157
Motion (SLP) – Varken campingvagnar eller naturister
Diarienr 18KS277

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen - Varken campingvagnar 
eller naturister, färdigbehandlad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

att nuvarande strand – enligt ovan kallad naturiststranden – inte får bebyggas på något sätt 
genom dispensregler, skall vara orörd och vistelse på denna strand skall vara gratis

att undersöka om naturistbadet kan flyttas eller avvecklas

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund: Pite Havsbad har i media skickat ut önskemål att man vill använda den kommunala 
”naturiststranden” till husvagnscamping. VD för Pite havsbad, Kristoffer Lundström, säger: 
”Vi behöver området för att växa. Och eftersom naturistbadet inte är någon stor sak längre 
borde det vara görligt”.

Området var en gång ett vackert naturområde med böljande stranddyner. Tidigare ägare av 
Pite havsbad exploaterade och förstörde det ursprungliga området/marken till att mer likna en 
industriell sydturistisk playa.

Historia: Elof Söderberg köpte 1944 fyra hektar stort område på Pitholmsheden. 1956 fick 
Pite havsbad titeln Nordens Riviera och turismen tog fart. Piteå stadskommun noterade den 
kommersiellt gångbara naturprodukten sol och bad och öppnade samma år en egen bad- och 
campinganläggning, Norrstrandsbadet, strax utanför centrala Piteå. Piteå landskommun 
hakade också på turisttåget och öppnade 1960 Pitholmens havsbad alldeles intill Pite 
Havsbad. Sverige fick då också sitt första naturistbad.

1971 slogs Piteå Landskommun samman med Piteå Stad och blev Piteå Kommun.
På 1980-talet sålde Piteå Kommun Pitholmens havsbad till Pite havsbad. Skillnaden mellan de 
två havsbaden var att det var gratis att bada på det kommunägda Pitholmens havsbad medan 
det kostade pengar att bada på Pite havsbad. I en framtid är det därför inte omöjligt att en 
ägare till Pite havsbad ser den ekonomiska möjligheten att ta betalt för att bada på stranden. 
Varma soliga dagar kan det vara över 10 000 badande.

Då Pite havsbad gick omkull under bank- och fastighetskrisen på 1990-talet tog Piteå 
kommun över och byggde ett familjevänligt äventyrsbad. I början anlitades ett svenskt-danskt 
driftbolag men det sparkades ut och efterhand sålde kommunen hela Pite havsbad till Hilding 
Holmqvist, som sålde anläggningen 2015 till nuvarande ägare.
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Naturismen har förlorat sin lockelse. Det bör utredas om denna semesterverksamhet kan 
flyttas längre norrut till Strandängesstranden om kommunen nu vill ha denna verksamhet 
kvar.

Däremot bör det som nu kallas Naturiststranden få vara orörd och inte exploaterad utan kan 
finns som naturen själv skapar stranden och dess närhet. Strandbiten är unik med sin 
växtlighet och i och med den ligger nära havsbadets strand kan människor här direkt få en 
uppfattning hur en naturlig norrbottnisk strand ser ut. Man kan t ex lansera strandremsan som 
orörd badstrand och fokusera på barnfamiljers vistelse där.
__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018 2018, § 97, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, inkommit den 21 november 2018, § 178

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser förslaget om att nuvarande 
strand inte får bebyggas färdigbehandlat, med hänvisning till beslut av kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott (KSAPU) 2018-06-19 § 93. samt bifaller förslaget om att 
undersöka om naturistbadet kan flyttas eller avvecklas. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 
att kommunfullmäktige ger nämnden ansvaret för utredningen.

Motivering
Ansökan om markanvisning för utökad camping på Pitholm 47:13<4 avslogs av KSAPU 
2018-06-19, § 93. Nordins förslag om att stranden inte får bebyggas kan därmed anses 
färdigbehandlat. Att Pite Havsbad i framtiden ska börja ta betalt för vistelse på stranden är 
inte aktuellt, eftersom Pite Havsbad inte har avtal för nyttjande av strandremsan, se ortofoto 
bilaga 1. Röd markering på ortofotot är del av Pite Havsbads tomträttsinnehav. Övrig mark är 
kommunal eller har ej fastställda ägarförhållanden. Stranden är fri för allmänheten och 
passage till strand kan alltid ske österifrån, från Klubben.

Nordins förslag om att flytta eller avveckla naturistbadet behöver utredas vidare.

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 mars 2019
Första förslaget i motionen är redan besvarat i och med kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts beslut 2018-06-19 § 93. Kommunledningsförvaltningen delar 
samhällsbyggnadsnämndens bedömning om att markanvändningen av tillgängliga 
markområden i närhet till Piteå Havsbad bör utredas vidare med utgångspunkt i 
turistnäringens utveckling samt områdets naturvärden.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Piteå Havsbad är en viktig komponent i Piteå som turistort. Området runt havsbadet är 
begränsat och har unika naturvärden varför det är viktigt för Piteås utveckling att de områden 
som finns runt havsbadet kan nyttjas på bästa sätt. Jag håller med både motionären och 
samhällsbyggnadsnämnden att det finns anledning att titta närmare på detta. Att utreda 
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markanvändning ligger i samhällsbyggnadsnämndens grunduppdrag och eftersom 
samhällsbyggnad ser ett behov av ytterligare utredning utgår jag från att de kommer att 
fortsätta det arbetet.

Med det föreslår jag att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.”

Yrkanden
Anders Nordin (SLP): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 158
Motion (L) – Staty av Nils Edén
Diarienr 18KS275

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen - Staty av Nils Edén.
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige skickar uppdrag till projekt Piteå 400 för 
genomförande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Åke Forslund (L) har inkommit med ovan rubricerade motion 
och yrkar följande:

Att: en staty av vår mest kända politiker som staden någonsin haft sätts upp i Piteå.

Dessutom anförs i motionen:

Liberalen Nils Eden född i Piteå är som bekant en av Sveriges mest kände demokratiske 
förkämpe. Han fick igenom tillsammans med socialdemokraterna parlamentarismen i 
Sveriges riksdag och därmed den allmänna rösträttens genomförande. Piteå kommun har 
uppmärksammat en mängd idrottskändisar, men har ännu inte hedrat denne oerhört 
betydelsefulla person för staden. Nu är det dags att ge Nils Eden den uppmärksamhet han är 
värd.
_________

Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 95, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Kultur- och fritidsnämndens yttrande, inkommit den 20 augusti 2019, § 42
För Liberalerna har Åke Forslund inkommit med en motion att en staty av Nils Edén ska 
sättas upp i Piteå. Motionsställaren anger att Nils Edén är en av Sveriges mest kände 
demokratiske förkämpe, född i Piteå. Han fick, tillsammans med socialdemokraterna igenom 
parlamentarismen i Sveriges riksdag och därmed den allmänna rösträttens genomförande.

Vidare anges att Piteå kommun uppmärksammat en mängd idrottskändisar, men ännu inte 
hedrat denne oerhört betydelsefulla person för staden. Nils Edén har hedrats med en ”stjärna” 
på gågatan och fått en väg uppkallad efter sig, Nils Edéns väg. Huruvida han dessutom borde 
hedras med en staty kan förstås diskuteras.

Den budget kultur- och fritidsnämnden förfogar över, skulpturer till Konstparken, kan inte 
täcka det önskemål som motionsställaren önskar. Förslaget bör utredas inom projektet Piteå 
400 år.
_______
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 25 mars 2019
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom kultur och fritidsnämndens yttrande och 
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föreslår med det att kommunfullmäktige ska anse motionen färdigbehandlad.
_______
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Nils Edén är en av de pitebor som gjort stora avtryck i världen och förtjänar att 
uppmärksammas. Hans insats som statsminister när socialdemokraterna och liberalerna drev 
igenom beslutet om allmänna rösträtten 1918 var särskilt viktig. Jag tycker att det vore 
passande att han i samband med att Piteå firar 400 år som stad uppmärksammades, då det 
även sammanfaller med 100 års dagen för det första valet med allmän rösträtt för både män 
och kvinnor.

Det finns ett särskilt projekt för planerandet av firandet av Piteå 400 år med en avsatt budget. 
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige ger i uppdrag till projektet att sätta upp en staty av 
Nils Edén för att hans insatser ska uppmärksammas i samband med firandet. Med det anser 
jag att motionen bör bifallas.”

Yrkanden
Helena Stenberg (S) och Mats Dahlberg (MP): bifall till motionen och att uppdrag skickas till 
projekt Piteå 400 för genomförande.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut.
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§ 159
Motion  (SLP) - Linnés källa
Diarienr 18KS333

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Linnés källa.
 

Reservationer
Karl-Erik Jonsson (M), Helén Lindbäck (KD), Anders Nordin (SLP) och Johnny Åström 
(SJV) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

att platsen snyggas upp på så sätt att den blir attraktiv att besöka

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund:
Piteå grundades 1620 av 44 nybyggare som bosatte sig runt Öjebyns kyrka, vilken tidigare 
hade byggts av bönderna i socknen.
Pitesonen Daniel Solander blev lärling hos Carl von Linné. 2020 firar Piteå 400 års jubileum.

Linnés lappländska resa eller Linnés Lapplandsresa var Carl von Linnés expedition till 
Lappland år 1732 och var en viktig del av hans vetenskapliga karriär.

Linné påbörjade sin resa från Uppsala den 12 maj 1732 (dagen innan han fyller 25 år) och 
färdades till fots och med häst. Med sig hade han sin journal, botaniska och ornitologiska 
manuskript och papper för att pressa växter.
Det tog Linné 11 dagar för att nå Umeå via Gävle (nära Gävle hittade han stora mängder av 
blomman Campanula serpyllifola, senare känd som Linnaea borealis, som skulle bli hans 
favorit). Han steg ibland ned från hästen för att undersöka en blomma eller en sten och var 
särskilt intresserad av mossor och lavar, de senare en viktig del av renens diet.

Första avstickaren inåt landet
Från Umeå färdades Linné mot Lycksele, en by mycket längre inåt landet och längre bort från 
kusten än han varit hittills. På vägen undersökte han vattenfåglar. Efter fem dagar nådde han 
byn och bodde med pastorn där och dennes fru.
Han försökte sedan att nå Sorsele men fick vända vid Lycksmyran på grund av de svåra 
förhållandena. I början av juni återvände han till Umeå efter att ha tillbringat några dagar i 
Lycksele och lärt sig om samiska seder.

Umeå till Luleå och den andra avstickaren inåt landet
Efter återkomsten till Umeå reste Linné längre norrut längs Bottenvikens kust via Skellefteå 
och gamla Piteå. Där hittade han det som nu benämns som Linnés källa.
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__________
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2019, § 138, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Kultur- och fritidsnämndens yttrande, inkommit den 6 december 2018, § 66
I motionen efterfrågas uppsnyggning av Linnés källa så att den blir attraktiv att besöka.
Linnés källa och 31 andra kulturellt värdefulla platser och byggnader i Öjebyn är skyltade av
Solanderföreningen i samarbete med Piteå landsförsamling. Ansvaret att hålla efter skyltar,
spångar och liknande på dessa platser åligger inte kommunen utan de parter som har
genomfört skyltningen
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 28 mars 2019
Kommunledningsförvaltningen instämmer i kultur och fritidsnämndens yttrande att underhåll 
av Linnés källa inte är ett kommunalt åtagande.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Solanderföreningen gör ett förtjänstfullt arbete med att uppmärksamma Solanders 
livsgärning. Carl von Linné har i sig ingen speciell koppling till Piteå utöver att Daniel 
Solander varit lärling hos honom. Jag ser då att vi har många andra både lokalhistoriskt 
intressanta och fina platser i kommunen som kan tillgängliggöras för medborgare och turister 
före Linnés källa.

Jag föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen

Yrkanden
Anders Nordin (SLP), Karl-Erik Jonsson (M) och Johnny Åström (SJV): bifall till motionen.
 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 161
Motion (SLP) – Återöppna hälsocentralerna
Diarienr 18KS421

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Återöppna 
hälsocentralerna.
 

Reservationer
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

att Piteå Kommun ser till så att det finns någon form av vårdcentral i alla kommuncentra och 
delar av kommunen där befolkningen är koncentrerad

Dessutom anförs i motionen:
Bakgrund: Region Norrbotten har lagt ner ett antal hälsocentraler i Piteå Kommun. Värst har 
sannolikt den äldre befolkningen på landsbygden drabbats. I vissa fall har regionen lagt ner 
vårdcentral trots att denna haft full beläggning, fulltalig kompetent personal och inga inköpta 
tjänster. Den officiella motiveringen har varit att vårdcentralen inte ”levererat” vad region 
Norrbotten begärt. I verkligheten rör det sig om ett naturligt demografiskt förhållande där 
området har haft många äldre som sökt för många problem. ”Genomströmningstakten” av 
antalet patienter har därmed klassats som alltför låg. Det är beklagligt att regionen ansvariga 
politiker och ledande tjänstemän inte begripit varken eller sin uppgift nämligen att ta hand om 
de sjuka som finns inom upptagningsområdet. Även om det rör sig om äldre människor.

Dagens lagstiftning medger för såväl landsting/regioner som privata företag att driva 
vårdcentraler. Landsting och kommuner kan bilda en gemensam nämnd för driften men 
däremot är det inte möjligt för en kommun att ensam ta detta ansvar. Gotland är ett undantag 
då ön är av riksdagen klassad som både en kommun och region. Region Gotland är alltså en 
svensk kommun med utökat ansvar för uppgifter som normalt hör till Sveriges landsting. 
Kommunen har dessutom ett regionalt utvecklingsansvar som i vanliga fall sköts av staten 
genom länsstyrelsen.

En del vårdcentraler drivs av landstinget. Andra drivs av privata företag på uppdrag av 
landstinget. Alla tillhör den skattefinansierade vården och får ersättning från landstinget för de 
patienter som de behandlar. Man betalar samma patientavgift på alla mottagningar.

Inom kommunal hälso- och sjukvård finns läkare inom specialiteterna allmänmedicin, 
geriatrik, psykiatri, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri. Kommunerna 
har ett långtgående ansvar för innevånarnas hälsa, men för den medicinska 
specialistkompetensen förlitar man sig på den landstingskommunala sjukvården.
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Skolläkare
Kommunen anställer sjuksköterskor och psykologer, men mer sällan läkare, för den löpande 
hälsovården inom skola, omsorg och äldrevård. Ett undantag är skolläkare, som vanligtvis 
anställs direkt av kommunerna. Av skollagen framgår att huvudmannen för skolan ska 
anordna skolhälsovård. Det innebär att skolhuvudmannen är vårdgivare. Detta 
huvudmannaskap kan dock överlåtas på till exempel landstingen.

Skolhälsovården utgör en fortsättning på den förebyggande barnhälsovården. Skolhälsovården 
tillhandahåller också medicinsk sakkunskap i skolans planerings- och utvecklingsarbete. 
Förhållningssättet är tvärvetenskapligt med breda kontaktytor utanför hälso- och sjukvården. 
Skolläkaren ansvarar för viss sjukvård, men remitterar när så är lämpligt till specialist utanför 
skolan. Skolläkaren är som regel specialistkompetent läkare med medicinsk bas inom någon 
av specialiteterna barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri eller 
allmänmedicin.

Omsorgsvården
Äldre människor med sammansatta vård- och omsorgsbehov blir allt fler. Det ställer stora 
krav på sjukvårdens förmåga till helhetssyn och kontinuitet. För att få fungerande vårdkedjor 
måste primärvården, den kommunala omsorgen, den öppna specialistvården och sjukhusen 
samverka.

Äldre personer med olika diagnoser behöver vård av olika vårdgivare och professioner som 
kan ha olika huvudmän. Kommunerna saknar idag möjlighet att anställa läkare. För bättre 
samverkan mellan olika huvudmän diskuteras därför möjligheten att inrätta särskilda 
överläkarfunktioner på kommunal nivå. Läkarförbundet menar till exempel att kommunerna 
bör ges möjlighet att tillhandahålla läkarinsatser fristående från landstingets ansvar för 
läkarmedverkan.

Minivårdscentraler
På många platser i landet öppnar minivårdscentraler. På landsbygden kan det vara en 
mottagning som har öppet en gång i veckan med bemanning av sjuksköterska och 
undersköterska i en Bygdegård eller liknande. I större orter kan det vara en ”drop-in-klinik” 
med utökad bemanning där även läkare ingår. Ett av många exempel är Tjörns kommun som 
erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut sjukgymnast 
och logoped. För hjälp från läkare ansvarar alltid vårdcentral och sjukhus.
Ytterligare läsning att beakta:
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 2 a §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Landstinget ska 
organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen Lag 
(2018:553)

Kommunen har ett starkt ansvar för att ta hand om sina medborgare. Det finns alltså en uppsjö 
olika varianter för att åstadkomma detta avseende vård och omsorg. Det har inte så stor 
betydelse om vårdomhändertagande sker i form av privat regi, landsting/region regi, 
kommunal-region-regi eller i begränsad kommunal regi.

Närheten till befolkningen är det viktigaste. Landsbygdsbefolkningen måste få möjlighet att 
uppsöka vårdcentral inom rimligt avstånd från sin bostad.
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__________
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018, 141 § 141, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 28 mars 2019
Kommunens ansvarsområde och vad kommunen har rätt att göra regleras i kommunallagen 
och speciallagstiftning, det brukar benämnas den kommunala kompetensen.

Att bedriva sjukvård och vårdcentraler ligger inte inom den kommunala kompetensen utan 
åligger landstingen/regionerna exklusivt.

Kommunledningsförvaltningen förslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Jag konstaterar bara att kommunen inte får bedriva vård- eller hälsocentraler och föreslår 
därför att kommunfullmäktige avslår motionen.”

Yrkanden
Anders Nordin (SJP): bifall till motionen.
 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 163
Motion (SLP) – Motioner medborgarförslag och interpellationer 
måste vara tillgängliga för invånarna i Piteå och för media
Diarienr 18KS246

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Motioner, 
medborgarförslag och interpellationer måste vara tillgängliga för invånarna i Piteå och för 
media.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

Att motioner, medborgarförslag och interpellationer finns tillgängliga på den kommunala 
hemsidan i form av årtal.

Dessutom anförs i motionen:

Fakta och bakgrund:
Med politisk opposition avses majoritetsstyrets motståndare. Oppositionspartiernas viktigaste 
och i princip enda uppgift i vårt parlamentariska system är att invända, granska, ibland rösta 
mot, kritisera samt analysera majoritetsstyrets förslag samt komma med egna förslag/motioner 
som förbättrar levernet för invånarna. För ett sunt politiskt liv är opposition nödvändig då den 
innebär ett korrektiv mot maktmissbruk.

Den tredje statsmakten, media, har uppgiften att granska både styret och oppositionen. Det 
gör media enklast om man har transparent och enkel tillgång till oppositionens motioner och 
styrets beslut.

Kommunens hemsida har varit föredömligt bra genom att man bara behöver skriva 
"motioner" så kommer en sida upp där motionerna redovisas för varje år.
Motioner 2014
Motioner 2015
Motioner 2016
Motioner 2017

När man klickat på ett årtal så får man en hänvisning till var de finns. Lite bökigt men ändå 
ganska bra. Det har på så sätt varit möjligt för såväl invånare som för media att på ett relativt 
enkelt sätt få kunskap om den politik som förs från såväl opposition som från majoritetsstyret. 
Mandatperioden kan granskas av både media och av invånare. Piteås invånare kan därav få 
kunskap i hur de skall rösta vid varje val.

I vår digitala värld går det alltid att finna förbättringar. Jag tog därför kontakt med 
kommunens webb-avdelning och undrade om man inte kunde ha en direkt-länk till respektive 
motion istället för en hänvisning till det fullmäktigemöte då motionen lämnades in. Inget 
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problem svarade webb-avdelningen. Men beslut måste tas av kommunsekreterarna. Det svar 
jag fick från dessa är häpnadsväckande och skrämmande. "Vi har tagit frågan till närmaste 
chef samt kommunchef och beslutet blev att motioner inte längre ska publiceras på vår 
hemsida och att de befintliga motionerna avpubliceras. I och med detta hanteras motioner på 
samma sätt som andra ärenden."

Vår demokrati bygger på att politiska idéer möts och bryts. Det bygger på öppenhet och 
lättillgänglighet. Detta tjänstemannabeslut har gjort så att det i princip är omöjligt att på enkelt 
sätt hitta oppositionens politiska förslag. Deras agerande är kraftigt antidemokratiskt eftersom 
det minskar och begränsar den politiska tillgängligheten i betydande mått. Dessutom 
redovisas kommunfullmäktiges svar i samband med en slags tolkning av motionens innehåll.

Motioner, medborgarförslag och interpellationer måste vara lättåtkomliga på kommunens 
hemsida. Lämpligt är att i anslutning ge det svar som kommunfullmäktige fattat till varje 
medborgarförslag och motion. Det blir då tydligt för alla varför en motion tillstyrkts eller 
avslagits. En interpellation innehåller oftast ett frågebatteri som besvaras skriftligen om 
möjligt inför kommande kommunfullmäktigemöte.

Detta möjliggör också för invånarna att på ett enkelt sätt följa vilka frågor som såväl politiska 
partier som invånare tycker är viktiga.
__________

Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 93, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 25 mars 2019
Alla motioner behandlas två gånger i kommunfullmäktige, dels när de anmäls och remitteras 
till kommunstyrelsen för beredning och dels när de behandlas för beslut. Inför varje beslut 
annonseras kommunfullmäktigesdagordning både i tidningen och på kommunens hemsida. 
Där utöver redovisas obesvarade motioner 2 gånger per år, i juni och i december. 
Medborgarförslag beslutas ofta av berörd nämnd men återredovisas årligen med vilket beslut 
som tagits. Därutöver redovisas obesvarade medborgarförslag 2 gånger på år.

Den som vill ta del av exakta innehållet i en motion eller medborgarförslag behöver bara 
kontakta kommunledningsförvaltningen för att få ta del av alla ingående handlingar.

Interpellationer är i grunden ett politiskt verktyg för att få svar på mer komplicerade frågor av 
den politiker eller tjänsteman som är ansvarig för just det området frågan gäller. Både 
interpellationen och svaret tas med i protokollet som är allmän handling.

Att skilja ut alla motioner, medborgarförslag och interpellationer och separat redovisa dessa 
på hemsidan skulle innebära en helt manuell hantering och vara relativt tidsödande. Det är 
även tveksamt om det är kommunens uppgift att sprida de olika partiernas förslag utöver att 
dessa tas med i kallelser och protokoll. Det bör i grund och botten vara upp till varje parti att 
för ut och propagera för sina egna förslag.

Sett till närliggande kommuner är det heller ingen annan kommun som hanterar motioner, 

(2 av 3)(346 av 418)



Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-04-29

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

medborgarförslag eller interpellationer på det sätt som motionären föreslår.

Utifrån detta föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige avslår motionen.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Jag håller med motionären om att öppenhet och transparens i den offentliga administrationen 
är väldigt viktigt. Jag bedömer dock i detta fall att öppenheten är redan god och alla 
medborgare har möjlighet att ta del av de handlingar som behandlas av kommunfullmäktige. 
Jag tycker också det är viktigt att alla frågor som behandlas av kommunfullmäktige hanteras 
på ett så likvärdigt sätt som möjligt.

Som politiker har vi flera verktyg att tillgå, där motioner, eller allmänhetens motsvarighet 
medborgarförslag, är ett sätt, varken viktigare eller mindre viktigt än några andra. Att som 
motionären föreslår special behandla och ge motioner och medborgarförslag större 
exponering än andra ärenden skulle ge fel bild av deras betydelse. Samma gäller för 
interpellationer.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden
Anders Nordin (SLP): bifall till motionen.
 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 164
Motion (SLP) - Avskaffande av kommunalrådsfunktionen
Diarienr 18KS401

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Avskaffande av 
kommunalrådsfunktionen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

att utreda de besparingar som kan uppnås genom avskaffande av heltidsarvoderade politiker i 
form av kommunalråd

att kommunalrådsfunktionen avskaffas

att ifall de två första att-satserna avslås
endast ha ett kommunalråd vars uppgift är att företräda hela kommunens befolkning och inte 
den styrande majoritetens.

Dessutom anförs i motionen:
Kommunallagen 4 kap. Förtroendevalda
Kommunal- och landstingsråd
2 § Den som inom kommunen eller landstinget fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, 
oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer.
..
Verksamhetsansvarig, VD, i ett aktiebolag ska sköta ”den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer”. VD är ansvarig för företagets utveckling, både för sina egna beslut och 
för beslut fattade av medarbetare eller konsulter. VD ansvarar på så sätt ensam inför styrelsen. 
”Styrelseordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen sköter sina 
arbetsuppgifter.” (Bolagsverket).

..
Styrelsen i ett aktiebolag kan på flera vis likställas i sin funktion med kommunstyrelsen i 
kommunen.
Verksamhetsansvarig i ett aktiebolag kan på flera vis likställas i sin funktion med den 
kommunala kommunchefen eller kommundirektören.
Från och med 1 januari 2018 gäller ny Kommunallag (2017:725). Enligt Kommunallagen ska 
styrelsen utse en direktör/kommunchef. Kommunchefen ska ha den ledande ställningen bland 
de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen (7 kap 1§). Dessutom 
ska styrelsen i en instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen under 
styrelsen. Instruktionen ska också fastställa kommunchefens övriga uppgifter. (7 kap 2§)

I Piteå beslutade kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2018-01-15 § 3 om en politisk 
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arbetsgrupp som nu lägger fram ett förslag till instruktion för kommunchefen för diskussion.

Kommunalrådsfunktionen kan därmed närmast likställas med att vara ”politiska tjänstemän” 
verkande i styrelsen.

För Piteås del måste det därför betraktas som märkligt att man har två politiska 
heltidsanställda tjänstemän, från ett parti som inte ens har egen majoritet i 
kommunfullmäktige, arbetande i kommunstyrelsen.

Hypotetiskt kan man tänka sig att vid ett maktskifte i Piteå och vid samma inbördes 
förhållande inom ”Allians för Piteå” att kommunalrådsfunktionen kommer innehas av en 
partipolitisk tjänsteman från Centerpartiet och en partipolitisk tjänsteman från Moderaterna. 
Eventuellt också ett eller två oppositionsråd.

Så här ser det ut i kommuner med likartade befolkningsantal som Piteå

Alingsås har ett kommunalråd och ett oppositionsråd
Enköping två kommunalråd och ett oppositionsråd
Falkenberg ett kommunalråd och ett oppositionsråd
Kungälv ett kommunalråd och ett oppositionsråd
Lerum 5 kommunalråd
Motala 3 kommunalråd och ett oppositionsråd
Sandviken ett kommunalråd och ett oppositionsråd
Trelleborg ett kommunalråd och två oppositionsråd
Upplands Väsby och ett oppositionsråd
Vänersborg tre kommunalråd
Värmdö 3 kommunalråd, 1 oppositionsråd + 7 heltidsarvoderade (2015) = kommunalråd
Ängelholm 2 kommunalråd och ett oppositionsråd
Österåker 2 kommunalråd och ett oppositionsråd

En del av kommunalråden är inte heltidsavlönade.

Luleå har 2 kommunalråd och 9 oppositionsråd samt + 4 heltidsarvoderade (kommunalråd).

Ser man historiskt så har utvecklingen gått mycket snabbt och närmast visat på en inflation i 
tillsättandet av kommunalråd och oppositionsråd. Ofta är det orsakat av att flera olika partier 
styr i koalition och alla partier vill ha sitt eget kommunalråd med i styret. Utifrån flertalet 
rapporter som finns och utifrån de kommunala ansvarsområdena finns det inte arbetsuppgifter 
för alla kommunal- och oppositionsråd. Åtskilliga exempel finns där både kommunalråd och 
oppositionsråd ägnar sig åt aktiviteter som tenderar att ligga längre bort från deras möjliga 
egentliga verksamhetsområde.

De svenska kommunerna har enligt lag ansvar för:
• socialtjänsten
• vård och omsorg av äldre och funktionshindrade
• barnomsorg och förskoleverksamhet
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• det offentliga skolväsendet för barn och ungdom
• plan- och byggfrågor
• miljö- och hälsoskydd
• renhållning och avfallshantering
• räddningstjänst
• vattenförsörjning och avlopp
• ordning och säkerhet

All annan verksamhet sker på frivillig grund, till exempel:
 fritidsverksamhet
 kultur, bortsett från biblioteken
 bostäder
 energiförsörjning
 näringsliv
 flyktingmottagande

Det är dyrt för skattebetalarna att betala för politiska tjänstemän. Inte bara deras löner utan 
också för hela administrativa och byråkratiska apparat som omger råden. En mycket stor del 
av de kommunala uppgifterna är att förverkliga beslut fattade av Riksdag och EU-
parlamentet. Kommunen har tillräckligt med tjänstemän att förverkliga de beslut och 
åtaganden som kommunen får och har.

Den politiska övervakningen sker i styrelse och nämnder. Det finns ingen funktionell 
anledning att ha kvar eller utöka kommunalrådsfunktionerna, d v s ha heltidsarvoderade 
politiska tjänstemän enligt kommunallagen.

Istället bör samtliga förtroendevalda politiker ha betalt per sammanträde. Förutom att det 
sparar pengar som kan nyttjas i den kommunala verksamheten så blir det också en likvärdig 
politisk balans när alla politiker har samma ekonomiska förutsättningar att arbeta i t ex 
kommunstyrelsen. I Piteå är det ett märkligt fenomen att man har två politiska tjänstemän i 
kommunstyrelsen medan resten är arvoderade för varje möte. Demokratin kommer gynnas om 
de politiska tjänstemännen, d v s kommunalrådsfunktion avskaffas.

__________
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018, § 140, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 29 mars 2019
Kommunalråd är en titel utan direkta befogenheter om inte kommunfullmäktige beslutat om 
sådana. Enligt kommunallagen är kommunalråd ”den som inom kommunen eller landstinget 
fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid.”

Fullmäktige kan reglera arbetsformerna för dessa förtroendevalda. I Piteå kommun framgår 
det både i reglemente för styrelse och nämnder och bestämmelser för förtroendevalda att 
kommunalrådens uppgift är att vara ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelsen 
med det ansvar som medföljer de uppdragen. Enligt bestämmelser för förtroendevalda är 
kommunalråden som de enda politikerna i Piteå, heltidsarvoderade.
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I Piteå kostade den politiska verksamheten 2017 på 645 kr per invånare, vilket är lägst i 
Norrbotten. Den kommun som hade näst lägst låg på drygt 800 kr per invånare. Om man 
jämför med hela landet ligger Piteå fortfarande lågt, bland de 25 % som har lägst kostnad per 
invånare.

Besparingen på att avskaffa kommunalrådsbenämningen är marginell då den sammanfaller 
med ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen då de platserna i alla fall skulle vara 
arvoderade.

Hur många eller vilka som ska benämnas är till fullo en politisk fråga och 
kommunledningsförvaltningen har inget förslag till beslut.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Det svenska demokratiska systemet bygger på en samverkan mellan politiska företrädare och 
opartiska tjänstemän, där politiken sätter ramarna och reglerna och tjänstemännen utför det 
praktiska arbetet. Det är då rimligt att en politiker företräder den politik man blivit invald på. 
Det motionären beskriver i sitt andra förslag är en kommunchef.

I Piteå kommun sammanfaller titeln kommunalråd med att vara antingen ordförande eller vice 
ordförande för kommunstyrelsen. Det är två ansvarsfulla uppdrag som kräver många möten 
och träffar med medborgare, företag och intressegrupper. Att minska möjligheten för 
allmänheten att träffa politiken genom att dra ner på ett kommunalråd tror jag inte skulle 
gynna varken Piteå som kommun eller förtroendet för politiken som helhet. Det är också 
logiskt att företag som vill etablera sig eller medborgare som vill se en förändring i första 
hand vill träffa den styrande majoriteten eftersom det är den som har störst möjlighet att få 
sina förslag förverkligade.

Piteå har överlag en låg kostnad för den politiska verksamheten, vilket jag tycker är bra då det 
ger mer pengar till kommunens huvuduppgift, att säkra välfärden för Piteås medborgare.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.”

Yrkanden
Håkan Johansson (M), Helena Stenberg (S), Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV) 
och Brith Fäldt (V): bifall till förslaget.
 
Anders Nordin (SLP): bifall till motionen.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt presidiets förslag.
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§ 165
Motion (C) (M) (KD) (L) – Hållbar tillväxt och tillsyn med 
Rättviksmodellen
Diarienr 18KS286

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen - Hållbar tillväxt och 
tillsyn med Rättviksmodellen, färdigbehandlad.
 

Reservationer
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Marika Risberg (C) och 
Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck 
(KD) och Åke Forslund (L) har inkommit med ovan rubricerade motion och yrkar följande:

I samarbete med miljökontoret och näringslivskontoret införa en modell för hållbar tillväxt 
och tillsyn, med liknande principer som "Rättviksmodellen".

Dessutom anförs i motionen:
Företag ger tillväxt oavsett om det är enmansföretag, små, medelstora eller riktigt stora 
företag. För att göra det enklare att driva företag, förbättra företagsklimatet och främja ett 
hållbart näringsliv i Piteå finns det några viktiga saker som kommunen kan arbeta med, t ex 
tillsyn av livsmedel, djurhållning, alkohol och tobak. Tyvärr finns det företagare som idag har 
en rädsla för att kontakta miljöinspektörer, om de är oroliga för någonting inom sin 
verksamhet. Det kan även finnas en misstro från miljökontoret på företagarens vilja att göra 
rätt.

För att få ett bättre företagsklimat behöver tillsynen förändras. Det handlar mycket om 
attityder och förståelse både för näringslivet och för tillsynen. Det handlar både om företagare 
och om miljöavdelningen. Det handlar om hållbarhet, tydlighet och transparens. För att kunna 
arbeta fram en metod som gynnar båda grupperna, behöver även näringslivskontoret vara 
delaktig.

I Rättviks kommun har man arbetat fram en metod för två områden för att åstadkomma detta. 
Den kallas "Rättviksmodellen", administreras av Tillväxt och Tillsyn Ideell Förening och 
används idag i Rättvik, Surahammar och Gotland.

Den ena delen handlar om ett förändrat arbetssätt från miljöinspektörerna vid brister hos 
företag. Metoden de använder bygger på hur de kommunicerar med företagen. I stället för ett 
auktoritärt förhållningssätt som oftast används i dessa sammanhang, börjar inspektören en 
muntlig dialog med företaget så att företaget kan förstå i vad de brister. Om företaget inte 
förbättrar sin verksamhet får de skriftlig information. Nästa steg blir ett föreläggande, därefter 
föreläggande med vite och sanktioner. Det sista steget är förbud mot att bedriva 
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verksamheten.

Den andra delen handlar om tillsynsavgifter. I stället för en fast summa varje år så fördelas de 
fasta kostnaderna på alla företag som har tillsyn med en schablonsumma. Dessa debiteras 
efter sommaren. Företaget betalar den rörliga kostnaden för tillsynen på företaget efter att 
tillsynen är gjord. Det är inte stora pengar det handlar om men är en viktig symbol. Företagen 
betalar bara för den arbetsinsats som kommunens inspektörer gör.

Det finns de som ifrågasätter lagligheten och de som hävdar att dialog mellan miljöinspektör 
och företag kan anses som jäv, men Livsmedelsverket har prövat denna fråga och ser inte 
problem med att miljöinspektören har en dialog vid upptäckta fel och brister. Erfarenheter 
från de kommuner som arbetar med "Rättviksmodellen" visar att miljöinspektörerna har fått 
bättre arbetsmiljö, förtroendet mellan företagen och miljöinspektörerna har vuxit och 
företagsklimatet blivit mycket bättre. Vi inom Alliansen vill att detta arbetssätt Införs även i 
Piteå.

För att säkerställa att nytt arbetssätt förankras och, ny debiteringsmodell införs i Piteå behövs 
politiska beslut. …
__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 98, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Miljö- och tillsynsnämndens yttrande, inkommit den 5 september 2018, § 48
Samhällsbyggnads bild är att inspektörerna redan nu för en dialog med verksamhetsutövarna 
som medför att de får komma till tals innan beslut om exempelvis föreläggande fattas. 
Föreläggande utan vite sker alltid först. Sedan kan föreläggande med vite bli aktuellt, samt 
fortsatt handläggning. Det finns alltid anledning att beakta på vilket sätt myndighetsutövning 
inom en kommun ska ske.

Tillsyn enligt miljöbalken finansieras via taxor som bygger på Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL:s) bilagor (miljöbalkstillsyn är det största tillsynsområdet). I Piteå används 
det lägre intervallet vad gäller tillsynstimmar för en verksamhet. Om SKL exempelvis har 
föreslagit en tillsynstid för en verksamhet på mellan 10 och 20 timmar per år har Piteå 
generellt valt den lägre tiden.

Livsmedelskontroll finansieras via Livsmedelsverkets modell som bygger på riskklassning.

Alkoholkontroll finansieras via en taxa (antagen av kommunfullmäktige) som inte fullt ut 
täcker kostnaderna.

Sammantaget täcker finansieringen i princip kostnaderna. Samhällsbyggnad har dock en 
”tillsynsskuld” på miljösidan motsvarande en heltidstjänst, vilket framgår av 
behovsutredningen.

Rättviksmodellen innebär till stora drag att verksamhetsutövarna betalar för tillsynen efteråt. 
Modellen innebär också att kommunen Rättvik har tagit ställning för hur finansiering av 
tillsynen ska gå till och vilken kostnadstäckningsgrad som ska gälla (kvoten kommunala 
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medel samt avgifter). I Piteås fall skulle sannolikt kostnadstäckningsgraden för verksamheten 
förändras på sådant sätt att kvoten kommunala medel skulle öka och avgifter från 
verksamhetsutövare minskas.

Parallellt med denna motion pågår också stora förändringar på nationell nivå.

SKL har den 8 juni 2018 presenterat ett förslag för kommunerna om att ta fram nya taxor 
enligt en ny modell som anses modernare och som tar bättre hänsyn till att kommunerna 
arbetar där riskerna anses störst (behovsstyrd).

Livsmedelsverket har på gång ett nytt förslag om finansiering av livsmedelskontrollen. Denna 
bygger på att verksamhetsutövarna betalar i efterskott efter utförd kontroll. Den planeras vara 
i gång i januari 2020 och påminner till stora drag om ”Rättviksmodellen”.

Samhällsbyggnad menar att den bästa lösningen för kommunen inte är att välja att bygga ett 
system på en modell liknande ”Rättviksmodellen”, utan i stället att använda det nya material 
som tagits fram för miljöbalken (som bygger på verksamhetsutövarnas behov av tillsyn) samt 
det nya systemet för livsmedelskontroll när det är klart (som troligen kommer att bygga på 
efterfinansiering).
_______
Kommunledningsförvaltningens yttrande 28 september 2018
Näringslivsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att Piteå kommun inte ska välja att ändra 
tillsynsmodell baserat på ”Rättviksmodellen”.

Eftersom SKL nyligen presenterat ett förslag på nya taxor och en ny modell som innebär ett 
mer behovsstyrt arbetssätt samtidigt som Livsmedelsverket kommer att komma med ett nytt 
förslag på finansiering av livsmedelskontrollen (som mest troligt kommer bygga på någon 
form av efterfinansiering) bör vi avvakta dessa båda förslag innan något beslut till förändring 
tas.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Att kommunen har en kontinuerlig dialog med näringsidkare och företagare är otroligt 
viktigt för kommunens utvecklig. Det gäller även vid tillsynsverksamhet där kommunen ska 
ge näringslivet bra förutsättningar att leva upp till de krav och regler som gäller. Detta 
underlättas givetvis av en ömsesidig dialog. För att öka kunskapen om företagande och 
företagens förutsättningar har Piteå kommun och framför allt handläggare som jobbar nära 
näringslivet under 2018 deltagit i SKLs utbildning ”Förenkla helt enkelt” Utifrån den delen av 
motionen och samhällsbyggnads beskrivning av deras arbetssätt tycker jag att det kan anses 
färdigbehandlat.

När det gäller hur avgifter ska utformas och debiteras delar jag samhällsbyggnads och 
näringslivsenhetens bedömning om att ett nytt avgiftssystem bör bygga SKLs och 
livsmedelsverkets framtagna modeller, som i sig är inspirerade av Rättviksmodellen så därför 
anser jag att även denna del av motionen kan anses färdigbehandlad.

Jag finner Rättvikmodellen tilltalande och det finns mycket i den som Piteå kommun kan 
inspireras av. Modellen bör dock anpassas både utifrån den senaste utvecklingen i samhället 
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och de lokala förutsättningar som finns i Piteå. Arbetet med utformning av nytt avgiftssystem 
fortgår med de förutsättningarna så därför föreslår jag att kommunfullmäktige anser motionen 
i sin helhet som färdigbehandlad.”

Yrkanden
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Marika Risberg (C) och 
Helén Lindbäck (KD): bifall till motionen.
 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
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§186  
Interpellation (L) - 
Bygglovsprocessen
19KS249
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§187  
Interpellation (SLP) - 
Strömgården
19KS261
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Val av ledamöter och 
ersättare - Fastighets- och 
servicenämnden 2019-
2022
18KS608
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Motion (L) (SLP) (KD) 
(SD) - Subventionera 
varmbad för 
funktionshindrade och 
äldre
19KS339
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Motion (M) - Fria 
arbetsskor till personal 
inom äldreomsorgen
19KS408
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Medborgarförslag - 
Gallring vid E4 nedanför 
Stenbackens trähus samt 
nya industriområdet i 
Maran Hortlax
19KS315
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Medborgarförslag - 
Upprustning av fasaden på 
"Ladan" Prästgårdsgatan 
23
19KS316
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Medborgarförslag - 
Fartgupp vid utfart gång-
och cykelväg Kurirvägen 1 
och 3 samt fartgupp vid 
skolans parkering
19KS346
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Medborgarförslag - 
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Medborgarförslag - Ordna 
säker cykelmiljö för 
pendlare pensionärer 
motionärer och ungdomar 
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Medborgarförslag - 
Spårviddshinder Räkstigen
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Medborgarförslag - 
Lekpark på Norra Rosvik
19KS416
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Medborgarförslag - Behåll 
lokalen Hemlunda som 
dans- och aktivitetslokal 
för Piteås och närliggande 
kommuners invånare
19KS420
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§200  
Medborgarförslag - Gratis 
busskort för pensionärer 
från 67 år med 
lokaltrafiken i Piteå 
kommun
19KS422
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§201  
Medborgarförslag - Rusta 
upp och underhålla 
lekplatsen i 
Hemmingsmark
19KS428
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