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Piteå kommuns styr- och ledningssystem 
Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar betecknas Public Governance. 
Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska områden och 
mål. Styrning och ledning är ett pågående utvecklingsarbete. Piteå kommuns styrning och ledning är indelad i fem 
komponenter där den politiska viljan och dialogen med medborgarna är centrala inslag. Processen i figuren visar hur 
kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet. 

 
Årshjul 
Årsredovisning 
Slutliga resultat analyseras och redovisas i årsredovisningen. Målbedömning sker enligt fastställd modell. 
Riktlinjer 
Riktlinjerna är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om kommunfullmäktiges 
viljeinriktning. I riktlinjerna tydliggörs för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför 
kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med 
omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. Övergripande mål för de strategiska områdena 
samt mål för personal- och ekonomiområdet, 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 ledningssystemet 
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 15 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen har 
kommunfullmäktige beslutat att tre mål är prioriterade och övriga 12 mål är riktade till nämnder och bolag som får 
ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål. 
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Agenda 2030 en del i ordinarie arbete 
Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och 
nyckeltal i stor utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål och nyckeltal som 
visar på hur kommunen bidrar i arbetet för Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla 
nämnders uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter. Piteå kommun har därutöver antagit 
Riktlinjer för Mänskliga Rättigheter - Mångfald och tagit ställning 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 
Tillsammans når vi målen 
Kommunkoncernens utmaningar, ambitiösa mål och vision kräver arbetsformer som utgår ifrån tillit och dialog. 
Framgångsfaktorer för att lyckas är en fortsatt utveckling av samverkan och samordning inom kommunkoncernen. 
Tillsammans med regionen, andra kommuner, civilsamhälle och näringsliv nyttjar kommunkoncernen befintliga 
samverkansstrukturer samt utvecklar nya där sådana behövs. 

Prioriterade mål 
      

  Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare  Alla nämnder och helägda bolag 

  Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund  Alla nämnder och helägda bolag 

  Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande  Alla nämnder och helägda bolag 

Riktade övergripande mål 
  Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun Alla nämnder och helägda bolag 

  Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN 

  Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN 

  Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden KS, SBN, SN 

  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, KFN 

  Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Alla nämnder och helägda bolag 

  Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Alla nämnder och helägda bolag 

  Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla KS, BUN, FSN, KFN, SBN, SN, ÖFN, 
PiteEnergi, Pireva, PiteBo 

  Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer KS, FSN, SBN, SN, PiteBo, PiteEnergi, 
Pireva 

  Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer KS, SBN, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn 

  I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling KS, BUN, KFN, SBN, PSP 
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Mål för personal och ekonomi 
     

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

KS, BUN, FSN, KFN, GRN, SBN, SN 
och alla helägda bolag 

  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser Alla nämnder 

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

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

 

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

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

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 
2020 har varit ett väldigt speciellt år och Coronapandemins effekter kommer påverka utvecklingen hela 
planperioden. Den starka teknikutveckling driver på förändringarna och ändrar medborgarnas förväntningar på vad 
som är en god välfärd. Coronapandemin har satt spår i hur vi uppfattar världen och på våra förväntningar. Hur vi som 
kollektiv uppfattar världen har även stark påverkan på vad vi gör och hur vi i slutändan formar densamma. 
Omvärlds- och framtidsanalysen samlar spaningar från ett flertal källor för att ge en bild av hur omvärlden förändras 
och troliga scenarier på utvecklingen till 2030. Detta ger en fingervisning på vad Piteå kommun behöver hantera för 
att få en god utveckling även i framtiden. 
Norrbottens utveckling är stark med låg arbetslöshet, flera stora klara etableringar samt högt intresse för 
nyetableringar. Intresset att flytta till regionen förväntas öka men för att nå befolkningsmålet kommer det att krävas 
omfattande satsningar, som kan komma att innebära påfrestningar på kommunens ekonomi, både resultatmässigt och 
likviditetsmässigt. Goda förutsättningar behövs i planarbetet främst för mark och bostäder. 
Den största utmaningen är fortfarande att klara av den demografiska förändringen med större andel äldre och 
omsorgsbehövande. För att klara den utmaningen med bibehållen standard krävs inflyttning och expansion av 
arbetskraften genom bland annat. 

• Piteå ska vara en familjevänlig och attraktiv kommun där barnens perspektiv är viktiga. 
• Ett gott mottagande av nya pitebor medför långsiktigt förbättrade förutsättningar att nå befolkningsmålet. 

Integration i samhället och etablering på arbetsmarknaden är avgörande för att lyckas. 
• Bibehålla stadskärnans samlande funktion när staden som handelsplats utmanas.  
• Ta vara på de nya möjligheterna som Coronapandemin har skapat när hemarbete, distansmöten, E-handel 

och småstaden blir en del i det nya normala. 
• Planera för en modern samhällsbyggnad bygger på klimatneutrala lösningar som är anpassade för att klara 

de klimatförändringar kommer som uppstå. 
• Behov finns för fortsatt ökad trygghet och trivsel. Öppenhet, förtroende och transparens behöver utvecklas 

som ett led i att ytterligare stärka tilliten både internt och i samhället. För att nå ett öppet samhälle är det 
viktigt att kontinuerligt utveckla medborgarnas möjligheter att delta i och påverka kommunens 
verksamheter. 

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

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

• Ökad tillit till medborgare och medarbetare där goda interna värderingarna inom organisationen får större 
roll.  

• Kompetensförsörjningen kommer bli en utmaning framöver. Möjlighet att ha ett längre arbetsliv, arbeta för 
att fler ska kunna arbeta mer samt att nyttja möjligheter med automatisering och modern teknik kommer 
behövas. Därtill behöver attraktiviteten som arbetsgivare fortsätta att utvecklas. 

Inför planperioden är de ekonomiska planeringsförutsättningarna fortsatt osäkra. Osäkerheten är stor i beräkningen 
av kommande års resultatnivåer och antaganden om framtiden ändras fortlöpande. De största osäkerheterna utgörs av 
befolkningsprognosen, pandemins långsiktiga effekter och konjunkturutvecklingen. Bedömningen är att det reala 
skatteunderlaget kommer att utvecklas relativt svagt och att efterfrågan på kommunal service i olika former kommer 
att öka. 
Bakgrund, fördjupning och källhänvisningar till ovanstående trender finns i Piteå kommuns omvärldsanalys. 

Makroekonomisk utblick 
Signaler om ökad optimism 
Världen börjar successivt öppnas upp igen i takt med att den världsomspännande vaccineringen ökar i omfattning. 
Det finns tydliga tecken på att den globala ekonomin därmed också återhämtar sig och utsikterna för 2021 och 2022 
är goda. Tillväxttakten mellan länderna går dock i otakt till följd av att vaccinationstakten varierar. Offentlig sektor 
och näringsliv får fortsatt statliga ekonomiska stöd till följd av pandemins effekter. Såväl global industriproduktion 
som global varuhandel har återhämtat sig till den nivå som rådde tiden innan föregående års stora tapp. 
Inhemsk efterfrågan lyfter BNP-tillväxten 
Svensk ekonomi har varit mer motståndskraftig mot pandemins andra och tredje våg än den första. Det statliga stödet 
till företagen har varierat i omfattning och innehåll under pandemin. Betydligt mindre stöd till företag har utbetalats 
under vintern 2020/2021 jämfört med våren 2020. 
Den globala industriproduktionen, som är viktig för svensk export, har haft relativt låg påverkansgrad vilket gör att 
svensk industri har klarat sig väl under pandemin. Bristen på halvledare har dock dämpat industriproduktionen något. 
Tjänstesektorn har dock fortsatt en svår situation med stora skillnader mellan olika branscher. Hotell, restaurang, 
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handel och besöksnäring är några branscher som drabbats hårt av pandemins restriktioner och trots statliga 
stödinsatser så riskerar företag att gå i konkurs. 
Tillväxten i antalet arbetade timmar väntas bli lägre än BNP-tillväxten i år och nästa år och tidigast år 2024 antas en 
balanserad arbetsmarknadskonjunktur var uppnådd. Korttidsarbete och omställningsstöd har under pandemin bidragit 
till att dämpa uppgången i arbetslöshet och hållit tillbaka antal företagskonkurser till en nivå som är under det 
normala. Andelen korttidspermitterade kommer minska i omfattning och försiktighet inför nyanställningar kommer 
troligen att prägla kommande år. De flesta statliga krisåtgärder har förlängts till sommaren 2021 och regeringen gör 
en successiv övergång från ”livsuppehållande” åtgärder till återstartspolitik. 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognosticerar att arbetslösheten 2021 kommer ligga på 8,8 % för riket. 
Under pandemin har kvinnors sysselsättning påverkats mer negativt än för män vilket förklaras av att många kvinnor 
arbetar inom den del av tjänstesektorn som drabbats hårdast. Följdeffekterna efter den partiella nedstängningen av 
ekonomin är ännu svåra att överblicka. Nya mönster och beteenden som etablerats under pandemin kan påverka 
konsumtion, arbetsliv och produktion även efter att alla restriktioner är hävda. 
Stödåtgärder för återhämtning 
De statliga stödåtgärderna har fortsatt en stor betydelse för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin. 
Historiskt låga räntenivåer bidrar till att den ökade offentliga skuldsättningen inte blir allt för svår att hantera. 
Centralbanker runt om i världen stödköper stora mängder värdepapper och den åtgärden bedöms mer verkningsfullt 
än att sänka de redan låga räntorna. Svenska staten har ökat upplåningen för att finansiera de riktade åtgärder som 
erbjuds till hushåll, offentlig sektor och till näringsliv. Tidigare års minskning av statskulden i förhållande till BNP 
har lett till att den svenska statsskulden nu ändå ligger på en låg nivå både ur ett historiskt perspektiv och i jämförelse 
med andra nationer. 
Riksbanken har beslutat om oförändrat låg nivå på styrräntan och inflationsökningstakten bedöms bli relativt låg 
kommande år. Bolåneräntorna bedöms ligga kvar på historiskt låga nivåer kommande år, vilket i någon mån kan 
fortsätta bidra till stigande bostadspriser. Hushållens ekonomi har som helhet förbättrats under pandemin. Sparandet 
är rekordhögt efter förra årets till stor del ofrivilliga konsumtionsminskning. Ett uppdämt konsumtionsbehov av vissa 
tjänster, så som kultur, nöjen och resor skapar förutsättningar för en konsumtionsökning de kommande åren. Den 
ökande inhemska efterfrågan är troligen en av de viktigaste faktorerna till en stark BNP-tillväxt i år och nästa år. 
Kommunsektorn 
Den expansiva finanspolitiken med regeringens tillfälliga krisstöd till kommuner och regioner har stärkt och kommer 
att stärka den offentliga ekonomin med goda resultatnivåer som följd under några år. Skatteunderlagstillväxten 
beräknas öka under åren 2021 och 2022 för att 2023 och 2024 åter falla tillbaka till lägre ökningstakt. 
 

 
 
Med ett rådande starkt fokus på pandemin riskerar de underliggande strukturella utmaningarna inom kommunsektorn 
till viss del att hamna i skymundan. Demografiutvecklingen med allt fler äldre, den kommande arbetskraftsbristen 
när färre ska försörja fler samt de omfattande investeringsbehoven inom kommunal sektor är de största 
utmaningarna. Dessa kvarstår naturligtvis även efter att konjunkturen normaliserats. Pandemin har också bidragit till 
att belysa och aktualisera ett antal utmaningar inom bland annat äldreomsorgen som framöver behöver hanteras. 
Källor: Konjunkturinstitutet, SEB, Nordea, Swedbank, SKR, SCB 
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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. 
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. Riktlinje för kompetensförsörjning, är 
ramverket för den handlingsplan som förvaltningarna ska utarbeta och genomföra. 
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. 
Att medarbetare är friska och på arbetet i stället för att vara sjuka är en viktig parameter i arbetet för att klara 
kompetensförsörjningen. Utvecklingen under de senaste åren i Piteå kommun, visar att med ett fokus på att minska 
sjukfrånvaron, kan man nå goda resultat. Under planperioden är målet att sänka sjukfrånvaron ytterligare, till 4,5 
procent. Det kommer att krävas kraftfulla insatser både på organisatorisk- och individnivå för att nå målet. 
Chefers förutsättningar att klara sitt uppdrag har stor betydelse för att omsätta personalpolitiken på arbetsplatsen. 
Riktmärke för antal underställda per chef och tydliggörande av chefens uppdrag bidrar till att skapa goda 
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 ett nära samarbete inom förvaltningarna och över 
förvaltningsgränserna. Insatser för att stimulera ett förlängt arbetsliv kommer att behöva utvecklas. 
Delaktighet och inflytande har stor betydelse för hur medarbetare uppfattar sin arbetssituation. Med ett 
samverkansavtal som fungerar på alla nivåer skapas goda förutsättningar för utveckling och innovation. 
Ett aktivt integrationsarbete är nödvändigt för att utrikesfödda ska kunna etablera sig i Piteå kommuns verksamheter. 
Men det är även av största vikt, att skapa förutsättningar för personer som står långt från arbetsmarknaden att via 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder få möjlighet att prova på arbeten inom kommunen. 
Marknadsföring av Piteå kommun som arbetsgivare ska ske på många olika sätt och i olika sammanhang. 
Medarbetare som ambassadörer är en av de viktigaste kanaler för marknadsföring. Det är av största vikt att 
arbetsgivaren visar att medarbetarna är den viktigaste resursen i uppdraget att ge service till Piteborna. 

Ekonomi 

Ekonomisk analys Piteå kommun 
Ekonomisk bakgrund 
Kommunen har de tre senaste åren redovisat resultat överstigande målvärdet 1,5–2,0 % för nyckeltalet Resultatets 
andel av skatter och generella statsbidrag (2020 5,5 %). Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig 
finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att krävas för att möta morgondagens behov av 
välfärdstjänster. 
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Det senaste året har pandemin satt sina tydliga spår i nettokostnadsutvecklingen. Kostnadsökningen på 1,1 % i 
årstakt för 2020 är den lägsta under de senaste tio åren. Stora pandemistöd i form av bland annat ersättningar för 
sjuklöner och merkostnader inom omsorgen höll föregående år ner nettokostnaderna. Pandemin har även dämpat 
kostnader för bl.a. vikarier, utbildning, resor och representation. De minskade skatteintäkterna vägdes upp av kraftigt 
ökade generella statsbidrag, många av engångskaraktär. 
 

 
Sedan 2011 har omfördelning av budget genomförts genom sparbeting på 45 mkr och ökade driftsramar med 
163 mkr. 
Aktuell resultatprognos  
I månadsrapport mars prognostiseras överskott för helåret 2021 på 68 mkr. Prognosen är svagare än fjolårets 
helårsresultat och något lägre än budget. Ifjol var ett exceptionellt år på många sätt och resultatet stärktes av bland 
annat stora pandemibidrag från staten men även av reavinster från koncerninterna fastighetsförsäljningar. För i år 
prognostiseras generella statsbidrag på 483 mkr, att jämföra med 509 mkr 2020. Skatteintäkterna förväntas enligt 
aktuell prognos att utvecklas väl och öka med 83 mkr (3,9 %) jämfört föregående år. Osäkerheten är utifrån 
pandemins fortsatta utveckling betydande. Både uppdaterade konjunkturbedömningar och eventuellt nya beslut om 
statliga stöd kommer rimligen påverka kraftigt även under detta år. 
Nämnderna lämnar i marsrapporten helårsprognos på sammantagen avvikelse mot budget på -52 mkr där 
socialnämnden står för -54 mkr. För socialnämndens del prognostiseras underskott i samtliga verksamheter förutom 
inom tre delområden. Hälso- och sjukvård samt hemtjänst visar störst underskott mot tilldelad budget och orsakerna 
har bland annat bäring på effekterna av pandemin samt bemanningsekonomi. Socialnämnden har reviderat sin 
ekonomiska handlingsplan under våren och förändrings- och utvecklingsarbetet är dagligen i fokus. 
Finansiell stabilitet 
Piteå kommun har en i grunden stark finansiell ställning med bland annat hög soliditet och ett relativt gott 
skatteunderlag. Pandemins effekter på lite längre sikt är svåra att överblicka i nuläget. En skuld i form av utebliven 
eller bristfällig verksamhet inom främst skola, kultur och fritid samt omsorg kommer kommande år att behöva 
hanteras. 
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Hela kommunkoncernen står, precis som övriga kommuner i Sverige, dessutom inför strukturella utmaningar. 
Kommande år kommer såväl demografiska förändringar som stora investeringsbehov i fastigheter och infrastruktur 
att vara prioriterade. Kommunen har en skuldvolym på koncernnivå som är relativt hög som vid årsskiftet uppgick 
till 2,9 mdkr, därtill kommer pensionsåtagandet på 1,1 mdkr. Kommunkoncernens samlade skuldsättning är relativt 
hög i kronor per invånare i en jämförelse med andra kommuner. Skuldkvoten, skulder i förhållande till tillgångarnas 
värde är på en relativt sett god nivå, dvs skulderna har i hög grad genererat bestående tillgångar. Den främsta 
anledningen till hög total skuldsättning är att kommunen inklusive bolagen besitter relativt sett stora tillgångar i 
bland annat fastigheter. 
 
Investeringsvolymen i kommunkoncernen har de senaste tio åren överstigit de nivåer som kan finansieras genom 
eget årligt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket har gjort att låneskulden har ökat. De senaste 
åren har starka resultat i både kommun och koncern möjliggjort en hög egenfinansieringsgrad vilket bidragit till att 
bromsa skuldtillväxten. Behovet av investeringar bedöms fortsatt kvarstå på hög nivå den kommande tioårsperioden. 
För att klara finansieringen av dessa kommer en betydande egenfinansieringsgrad vara nödvändig, vilket förutsätter 
årligen stabila och relativt stora positiva resultatnivåer. Med resultatnivåer i paritet med målvärdet kommer en 
fortsatt hög investeringstakt innebära stora behov av utökad lånefinansiering. Det är av största vikt att optimera 
låneskulden i kommunkoncernen tillsammans med mål om en hög egenfinansiering genom goda årliga överskott. 
Pensioner 
Pensionsskuldåtagandet för kommunen uppgick vid årsskiftet till 1 083 mkr, enligt beräkningar från KPA. 
Pensionsskulden totalt sett har minskat med 14 mkr under 2020 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 817 mkr återlånas till verksamheten och den delen av pensionsåtagandet 
täcks inte av avsatta medel. 
Investeringar 
Investeringsbudgeten för 2021 är 230 mkr. I månadsrapport mars lämnas prognosen att 207 mkr kommer att 
upparbetas under året. 
Urval av några större pågående projekt med prognos för årets utfall: 
Större investeringar under året (prognos): 
- Christinaprojektet (45 mkr) 
- Reinvesteringar fastigheter (43 mkr) 
- Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor (28 mkr) 
- IT; datorer och infrastruktur (13 mkr) 
- Reinvesteringar gator (8 mkr) 
Resultatutjämningsreserv (RUR)  
Syftet med RUR är att möjliggöra utjämning av variationer i skatteintäkter över en konjunkturcykel. I samband med 
bokslut 2020 reserverades ytterligare till reserven som nu uppgår till 275 mkr. 
Central pott  
I VEP 2021–2023 finns i plan för 2022 en central pott där medel finns avsatt för löneökningar som fördelas ut till 
nämnderna då de lokala avtalen för 2021 och 2022 är klara. I den centrala potten finns också medel för eventuell 
kompensation för prisökningar avseende år 2023 och 2024. 
Internränta  
Internräntan år 2022 är 1,0 %. 
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Resultat planperiod 

 

  

RESULTAT 2022-2024 42 355 inv 42 524 inv 42 694 inv

2022 2023 2024
Resultat Kommunfullmäktiges beslut 2020 3,2 -11,8
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 0,12% -0,43%

Skatter och generella statsbidrag:
Skatteunderlag ny prognos dec 29,2 34,2
Definitiv kostnadsutjämning 2021 -1,5 -1,7
Definitiv LSS-utjämning 2021 1,1 1,1
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 2021 0,5 0,5
Summa skatter o statsbidrag 29,3 34,1
Skatter och generella statsbidrag:
Skatteunderlag ny prognos feb 23,2 10,8
Prel kostnadsutjämning 2022 0,3 0,2
Prel LSS-utjämning 2022 0,0 0,0
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 2021 0,0 0,0
Summa skatter o statsbidrag 23,5 11,0

Resultat före förslag till anslagsöverföring 2021 56,0 33,3
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 2,04% 1,19%
Förslag anslagsöverföring till 2021
Äskat engångsanslag från nämnderna -0,5 -0,5
Finansiering

AFA avtalsförsäkring nollpremie 2021 - beslutat dec 2020 0,0 0,0

Resultat efter anslagsöverföring 2021 + finansiering 55,5 32,8 23,1
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 2,03% 1,17% 0,80%
Skatter och generella statsbidrag:
Skatteunderlag prognos maj 7,0 3,2 7,0
Prel. kostnadsutjämning 6,6 13,3 13,4
Prel. LSS-utjämning -1,1 -1,1 -1,1
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 0,0 0,0 0,0

12,5 15,4 19,3

Resultat efter nyberäkning finansiering maj 68,0 48,2 42,4
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 2,47% 1,71% 1,47%
Justeringar
Innehållen priskompensation 2022 7,5 7,5 0
Eftersläpningsbidrag -1,4 -1,4 -1,4
Ny pensionsskuldsberäkning -1,2 1,2 -3,8

4,9 7,3 -5,2

Resultat inför budgetberedning 72,9 55,5 37,2
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 2,65% 1,97% 1,29%

Ändringsbeslut
Nedjustering pott löner m m. 10,0 10,0 17,5
Buffert inför modell volymjusteringar -10,0 -10,0 -17,5
Förändr. avskr 0,2 -3,6 -10,3
Drift ti l lfäll iga pga investeringar -5,2 0,0 0,0
Drift ramökningar pga investeringar 0,1 -2,1 -2,0
Drift ramökningar, engångs -2,5 -0,3 -2,4
Drift ramökningar -0,4 -0,4 -0,4
Summa -7,8 -6,4 -15,1
Resultat Kommunfullmäktiges beslut 65,1 49,1 22,1
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 2,36% 1,75% 0,77%
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Osäkerhetsfaktorer 
Långsiktiga effekter av pandemin 
Både den globala och inhemska ekonomin har utvecklats förvånansvärt positivt, mycket tack vare statliga stöd, 
kombinerat med att samhället och befolkningen har anpassat sig till pandemin. Världen lever fortsatt i en osäker och 
annorlunda tid. Belastningen på och begränsningen inom svensk välfärd har varit och är fortfarande stor. Pandemin 
har förorsakat en verksamhetskuld i kommunens olika verksamheter, främst inom utbildning, kultur och fritid samt 
omsorg, och det är ännu svår att överblicka vilka långsiktiga effekter det får. Det är kommande år relativt sannolikt 
att det uppstår behov av extra insatser och stöd och det behöver hanteras för att kunna återställa och säkra en fortsatt 
god kvalitet inom kommunala verksamheter. 
Skatteunderlag och pandemistöd 
Riksdagen beslutade under 2020 om omfattande statligt stöd till kommunsektorn med en avtrappning fram till 2024. 
Det tillfälliga pandemistödet har med råge kompenserat för föregående års tapp i skatteunderlagstillväxten och 
kommunsektorn visade rekordresultat för 2020. De statliga stöden har till viss del ändrat karaktär över tid och det är 
svårt att bedöma hur det fullt ut kommer påverka kommande år. Kommunal sektor har länge efterfrågat ökad 
långsiktighet i statliga beslut och styrning för färre riktade statsbidrag och fler generella långsiktiga statsbidrag. 
Skatteunderlagsberäkningarna för planperioden är baserade på antaganden om återhämtning av ekonomin i takt med 
att samhället öppnar upp igen när allt fler blir vaccinerade och att vaccinet har avsedd långtidseffekt. Det är ännu 
tidigt att bedöma i vilken takt återhämtningen faktiskt kommer att ske men det finns ett antal positiva signaler som 
styrker SKRs antagande. Skatteunderlagstillväxten beräknas vara relativt god under 2021 och 2022 för att avta något 
under 2023 och 2024. Konjunkturneutralitet beräknas vara uppnådd till 2024. 
Befolkningsutveckling och planberedskap 
Pandemin har fört med sig förändringar i befolkningens flyttmönster och boendepreferenser. Vi ser att invandringen i 
princip har legat still och omfattande reserestriktioner i världen har begränsat människors rörlighet. 
Befolkningsutvecklingen för riket, och specifikt för Piteå, hänger nära samman med samhällets fortsatta utveckling 
och återhämtning när pandemin klingar av. Stora industrisatsningar inom klimatomställningen pågår och planeras i 
Norrbotten och Västerbotten under de kommande åren. Med investeringarna följer också omfattande behov av ökad 
inflyttning av arbetskraft. För Piteås del innebär det inte bara möjligheter till följdetableringar utan också stora 
utmaningar och krav på samordning för att tillgodose bostadsförsörjning och en samlad samhällsservice av hög 
kvalitet till en ökande befolkning. Ett fortsatt samordnat utvecklingsarbete för ett gott näringslivsklimat och 
kreativitet och flexibilitet i samhällsbyggnaden krävs för att vi ska kunna nå de prioriterade kommunövergripande 
målen. 
Förändrad beräkning av livslängd 
Styrelsen för SKR har beslutat om nya parametrar för antagande om livslängden i pensionsskuldsberäkningarna för 
kommuner och regioner. Det innebär att sektorn går från att använda Finansinspektionens antagande till att i stället 
skatta parametrarna utifrån sektorns eget bestånd. Det är främst livslängsantagandet för män som justerats upp. Med 
det nya livslängdsantagandet uppskattas pensionsskulden i genomsnitt öka med cirka 4 procent för kommuner och 
cirka 5 procent för regioner. För Piteå kommuns del innebär den senaste beräkningen relativt små kostnadsökningar 
för planperioden. 
 
AFA Försäkring   
Årspremien till AFA Försäkring, för kollektivavtalade försäkringar, har varit noll kronor under flera år och är så 
beslutat även för år 2021. Nivån på premien för år 2022 är ännu inte känd och kommer bestämmas av bolagets 
styrelse under december 2022. 

Balanskravsutredning i budget 
Kommunens prognostiserade resultat för helåret 2021 (månadsrapport mars) på 68 mkr klarar kommunallagens 
balanskrav, det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några balanskravsunderskott från 
tidigare år som ska återföras. Piteå kommun har avsatt totalt 275 mkr i Resultatutjämningsreserv (RUR), som kan 
nyttjas i det fall kommunen inte skulle klara balanskravet enstaka år. 
Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat, om inte RUR används, återställas inom tre år utifrån en åtgärdsplan 
som kommunfullmäktige beslutar om. Det finns en möjlighet för fullmäktige att besluta om att varken RUR ska 
användas eller reglering ska göras av negativt resultat om synnerliga skäl föreligger. 
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. 
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(tkr) Budget 2021 efter 
anslagsöverföring 

Prognos helår 2021, 
månadsrapport mars 

Budget 2022 

Årets resultat 99 090 68 427 65 146 

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 99 090 68 427 65 146 

Reservering till RUR    

Disponering från RUR    

Prognostiserat balanskravsresultat 99 090 68 427 65 146 

  

Finansiell analys 

 
Budgeterat resultat för år 2022 65,1 mkr motsvarande 2,4 % av skatter och bidrag, är betydligt bättre än i VEP 2021–
2023. Beräkningarna baseras på aktuell prognos från maj från Sveriges Kommuner och Regioner. För 2023 beräknas 
ett resultat på 49,1 mk och 2024 är resultatet 22,1 mkr. 
I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 8 mkr för 2022, 2,8 mkr för år 2023 samt 
4,8 mkr år 2024. Det årliga resultatmålet på 1,5–2,0 % av skatter och statsbidrag ligger i intervallet 41–55 mkr. Som 
framgår av grafen ovan nås målet för 2022 och 2023, men ej för år 2024. 
Aktuell prognos för 2021 som redovisades i månadsrapport mars pekar även det mot ett resultat över målintervallet. 
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Investeringsvolymen ligger under hela planperioden över riktlinjernas inriktning om 170 mkr för år 2022, vilket 
innebär ökad belastning på likviditeten. Investeringstakten ligger på en aning lägre nivå än utfallet 2020, men högre 
än prognosen avseende 2021. Dock drev koncerninterna nettoköp av fastigheter upp investeringsvolymen under 
2020. 

 
Antalet likviddagar förväntas vara klart över målvärdet om 30 dagar för hela planperioden utifrån nuvarande nivå på 
kontokrediter. I grafen ovan är viss nyupplåning inkluderad i de kommande åren. 
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Soliditeten kommer under budgetperioden ligga strax under 45 % inklusive pensionsåtagandet, vilket är en hög nivå. 
En aning lägre i slutet av planperioden i takt med viss upplåning på grund av höga investeringstakter. 

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

Händelseförändring Resultatpåverkan, mkr  

Löneförändring med 1 % 21  

Nettokostnadsförändring med 1 % 23  

Förändring generella statsbidrag med 1 % 4  

Förändrad utdebitering med 1 kr 98  

20 heltidstjänster (32 000 kr) 11  

Förändrad befolkning med 100 personer (utjämningssystem) 6  

Räntekostnad på lånevolym 200 mkr, +-2% 4  

  

Ledningsuppdrag för det kommunövergripande utvecklingsarbetet 

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder 
Befolkningsutvecklingen i kommunen har varit långsamt stigande men visar också att sammansättningen innebär en 
allt mer åldrande befolkning. Den ökningen sker i snabbare takt än för riket i genomsnitt.  
Målet är att Piteå ska ha 46 000 invånare år 2030 och 50 000 år 2050. Det kräver att kommunen skapar goda 
förutsättningar för arbetstillfällen och bostadsbyggande i hela kommunen och bidra med en högkvalitativ 
förskola/skola och ett rikt och aktivt fritidsliv. Kommunen måste erbjuda en mångfald av utbildningsmöjligheter som 
bidrar till både inflyttning och chans att stanna kvar och arbeta i kommunen. 

Näringslivsklimat 
Piteå har under sin utveckling mot att initialt nå 43 000 invånare arbetat med Piteå som boendeort med attraktiva 
boendemiljöer samt förutsättningar för pendling för att nå en större arbetsmarknad. Det arbetet ska fortsätta men för 
att nå målet om 46 000 invånare behövs fler arbetstillfällen i Piteå. Därför måste vi verka för tillväxt i befintliga 
företag, etableringar av nya företag och ett förbättrat näringslivsklimat. 
För att attrahera nya etableringar är det av avgörande betydelse att tydliggöra och paketera ”produkten Piteå” för 
potentiella investerare och företag. Det är också av största vikt att fokusera arbetet på ett proaktivt säljarbete som 
riktas mot prioriterade branscher och företag. 
För tillväxt i befintliga företag och ett förbättrat näringslivsklimat ska fokus i kommunens alla verksamheter ligga på 
att förbättra attityder, bemötande och service till företagen. 
Piteå som universitetsstad är viktigt att stärka, både för de stundeter som får sin utbildning där som för näringsliv och 
aktörer på orten. Utbudet av universitetsstudier bör utvecklas och växa vilket förutsätter ett nära samarbete med 
Luleå tekniska universitet. Dessutom ska hela universitetsområdet fortsätta utvecklas och studenternas upplevelse av 
Piteå som en attraktiv ort att studera på ska stärkas. 

Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik 
Växande utmaningar kopplade till välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjningen samt ökade krav på 
offentlig service medför ett ökat behov av verksamhetsutveckling och digitalisering. Befintliga processer och 
strukturer behöver utmanas och ifrågasättas. Under 2019–2020 har ett grundarbete gjorts. Med detta som grund finns 
nu förutsättningar för satsningar som på ett tydligare sätt tar sikte på nytta för medborgaren och utveckling av interna 
arbetssätt. 
 
•Uppkopplat och tillgängligt 
en infrastruktur som garanterar att alla medborgare kan nå dagens och morgondagens digitala tjänster 
Med kommunens bredbandsstrategi som grund ska PiteEnergi som nätoperatör och IT-avdelningen, som central 
expertorganisation och leverantör av IT-miljö, säkerställa att stabila infrastrukturer etableras för kommunens 
medborgare och verksamheter 
•Enkelt och öppet 
dagens och morgondagens digitala tjänster är enkla och lätta att använda för medborgarna 
Ett ökat inslag av automatisering och självservice är nödvändigt för att i högre grad kunna tillhandahålla service på 
distans och utanför kontorstid. Alla nämnder och bolag ska speciellt beakta användarperspektivet för att kunna möta 
alla målgrupper och motverka digitalt utanförskap  
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•Smart och optimerat 
integrerade och effektiva interna digitaliserade processer 
Interna processer måste förtydligas, förenklas, utvecklas och automatiseras för att möjliggöra optimering och 
underlätta samverkan över verksamhetsgränser. 
 
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att organisera det kommunövergripande arbetet. Nämnder och bolag ska 
säkerställa att den egna organisationen har förutsättningar att delta i gemensamma utvecklingsarbeten och ta ansvar 
för optimering av verksamhetsspecifika processer och lösningar. Detta sammantaget ställer stora krav på 
förändringsledning samtidigt som det skapar nya möjligheter för engagemang, stolthet och delaktighet i utvecklingen 
av Piteå. 

Kompetensförsörjning 
Kommunen har två stora utmaningar inom området kompetensförsörjning; dels som stor och viktig arbetsgivare, dels 
som ansvarig utbildningsanordnare. 
Att säkra kompetensförsörjningen är en stor utmaning för Piteå kommun då konkurrensen om arbetskraften är stor. 
SKR:s strategier för att möta rekryteringsbehovet är utgångspunkten för kommunens kompetensförsörjningsstrategi. 
Det innebär att alla nämnder måste arbeta aktivt för jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser med syfte att minska 
sjukfrånvaron, stimulera och motivera medarbetare att vilja stanna kvar och utvecklas tillsammans med kommunen.  
Piteå kommuns alla verksamheter ska ha en framförhållning och god planering för att klara sin 
kompetensförsörjning. Personalavdelningen har ett övergripande ansvar för arbetet. 
Som ansvarig utbildningsanordnare för både ungdomsskolan och vuxenutbildningen så krävs en stor flexibilitet och 
beredskap för att möta arbetsmarknadens behov. Genom samverkan mellan kommun, näringsliv och 
utbildningsverksamheter utveckla möjligheterna att förse kommunens invånare med arbete och sysselsättning. 

Agenda 2030 
För Piteås del är flera av kommunens övergripande mål och prioriterade mål direkt eller indirekt kopplade till delmål 
i flera av målen i Agenda 2030. Dessa är idag inarbetade i kommunens styr- och ledningssystem. 
 
För Piteås del är det avgörande att under perioden ha ett särskilt fokus på sex av Agenda 2030s mål. Dessa är God 
hälsa och välbefinnande (3), Jämställdhet (5), Minskad ojämlikhet (10), Hållbara städer och samhällen (11), 
Bekämpa klimatförändringarna (13) samt Fredliga och inkluderande samhällen (16). Det innebär att särskilda 
insatser ska ske som främjar: 
 
•En jämlik och jämställd hälsa, vilket är framgångsfaktorer för utveckling och tillväxt av hela orten. Det innebär 
också att kommunen som organisation ska arbetat aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 
•Med utgångspunkt från aktuellt nuläge gällande kommunens behov av klimatanpassning förutsätts ett arbete för att 
förbereda, genomföra och följa upp planerade åtgärder för kort- och lång sikt i kommunens olika verksamheter. 
•Tillit är en grundpelare i styrning och ledning som underlättar samverkan och höjer kvalitén i de tjänster som 
kommunen erbjuder. Hur kommunen agerar internt och mot sina medborgare har stor påverkan på den allmänna 
tilliten i lokalsamhället, vilken är en förutsättning för utveckling och tillväxt.  
•Ett fortsatt fokus på mänskliga rättigheter. Piteå ska vara en öppen och inkluderande kommun där människor är 
stolta över sin identitet och möts med respekt, nyfikenhet och öppenhet. 

Modern och växande landsbygd 
Piteå kommun ska tydligare understödja tillväxt i översiktsplanens utpekade landsbygdscentra. Dessa har genom sin 
placering och sin storlek förutsättningar att stärka även service i dess omland. 
Översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna för respektive landsbygdscentra ligger till grund för det aktiva 
arbete som ska göras inom varje förvaltning/bolag för att skapa förutsättningar för modern och växande landsbygd. 
Det handlar om att främja företagsamhet, arbeta för att stärka underlaget för service och kommunikationer, ha ett 
utbud av mark och tomter för etableringar och bostadsbyggande och visa på attraktiviteten i att bo, leva och verka på 
landsbygden. 
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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 
Under planperioden kommer val till riksdag, landsting och kommun att genomföras och med det kommer ett antal 
nya fullmäktigeledamöter väljas. För att ge och upprätthålla kunskap bland de förtroendevalda krävs det 
utbildningsinsatser vilka kommer att ske under inledningen av 2023. Liksom tidigare år kommer kostnaderna för 
utbildning att öka kommunfullmäktiges driftkostnad med 0,5 mkr. 
Valnämnden 
Nästa ordinarie val till riksdag, landsting och kommun hålls i september 2022, vilket är inom planperioden. Under ett 
valår ökar kostnaderna markant för valnämnden och lärdomar från föregående val visar att nettokostnaden ökar med 
ca 2,4 mkr. Det är relaterat till bland annat arvoden nämndsledamöter, ersättningar för valförrättare, omkostnader och 
inte minst tjänsteköp från kommunledningsförvaltningen som avser en valsamordnare och visst administrativt stöd 
motsvarande minst en årsarbetare. 
Under planperioden (2024) kommer också ett val till Europaparlamentet att genomföras vilket genererar samma 
ökade kostnadsnivå som val till riksdag, landsting och kommun dvs ca 2,4 mkr. 
Revision 
Revisionens uppdrag är att för kommunfullmäktiges räkning granska att styrelse och nämnder bedriver verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om 
den kontroll som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. I sin roll som lekmannarevisorer 
granskas även verksamheten i de kommunägda bolagen. Syftet med all granskning är att den ska utgöra ett underlag 
för revisorernas uttalande i revisionsberättelse. 

Mål och nyckeltal 

Riktade övergripande mål 
Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Demokrati 
och öppenhet   Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund  

 
 

Livsmiljö 
 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet  
 

 

Ekonomi 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser  
 

 

Taxor 
Inga särskilda taxeförändringar föreslås. 
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Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift- och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 0 40 1 040 40 1 040 

Verksamhetens kostnader 5 067 5 022 8 122 5 912 8 422 

Kapitalkostnader 172 232 40 39 39 

Nettokostnad 5 239 5 214 7 122 5 901 7 421 

      

varav      

Kommunfullmäktige 3 614 3 612 3 420 3 919 3 419 

Revision 1 553 1 522 1 522 1 602 1 522 

Valnämnd 72 80 2 180 380 2 480 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter      

Nettoinvesteringar      

Kapitalkostnader      

Specifikation 
Drift, tkr 2022 2023 2024 

Valnämnden, ökade kostnader i samband RRK-val  300  

Valnämnden, ökade kostnader i samband EP-val   3 400 

Valnämnden, statsbidrag EP-val   -1 000 

 
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. 

 
Investeringar, tkr 2022 2023 2024 

    

Totalt    
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Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden  2020 2019 2018 2017 2016  

Barn och unga - vår framtid 
     

 
 

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Personal 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 
Kommunstyrelsen samordnar på olika sätt insatserna för att Piteå kommun ska nå befolkningsmålet 2030 och 2050. 
En viktig del i arbetet är samordningen av ledningsuppdragen som syftar till att nå kommunens mål och då särskilt de 
tre prioriterade målen. Ledningsuppdraget Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder är ett av de 
uppdrag som Kommunstyrelsen aktivt arbetar med, exempelvis genom inflyttningsanalyser och kampanjer. Nämnder 
och bolag stöds i beslutsprocesser med prognoser och analyser utifrån bland annat kön, ålder och geografiska 
indelningar av kommunen. Under planperioden planeras en extern publicering av befolkningsprognoser och 
befolkningsstatistik förbättras för att enklare kunna stödja företag, potentiella investerare, föreningar samt 
medborgare med befolkningsuppgifter. 
Nuvarande befolkningsprognos utgår från då kända förutsättningar. De stora investeringar som nu sker och kommer 
att ske i regionen innebär ett stort behov av arbetskraft och därmed goda möjligheter till att nå målet om kommunen 
kan erbjuda goda levnadsvillkor. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Mänskliga rättigheter är utgångspunkten för arbetet med mångfald där 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. 
Från och med 2021 bedrivs arbetet med mänskliga rättigheter och mångfald utifrån det av Kommunfullmäktige 
prioriterade målet ”Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund” och som stöd för detta 
kvarstår gällande riktlinjer för mänskliga rättigheter ur vilket det fortsatta arbetet ska ta sin utgångspunkt. Parallellt 
pågår ett planeringsarbete med en ansats att beskriva ledningsuppdraget Agenda 2030 där jämställdhet, demokrati 
och lika behandling är områden som prioriteras. 
Kommunchef har därmed fortsatt uppdrag att utifrån Riktlinjer för mänskliga rättigheter – mångfald samt 
ledningsuppdraget Agenda 2030 fortsatt leda och organisera arbetet för mänskliga rättigheter. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Piteå har under sin utveckling mot att initialt nå 43 000 invånare arbetat med Piteå som boendeort med attraktiva 
boendemiljöer samt förutsättningar för pendling för att nå en större arbetsmarknad. Det arbetet ska fortsätta men för 
att nå målet om 46 000 invånare behövs fler arbetstillfällen i Piteå och dess omgivning. Därför behöver kommunen 
verka för tillväxt i befintliga företag, etableringar av nya företag och ett förbättrat näringslivsklimat. Arbetet bedrivs 
till stor del utifrån det näringslivsprogram som antogs 2020. 
Regionen är intressant för etableringar och många företag i olika storlekar undersöker möjligheterna att starta upp 
verksamhet både i Piteå och i regionen. För att attrahera nya etableringar paketeras ”produkten Piteå” för potentiella 
investerare och företag. Arbetet fokuseras på ett proaktivt säljarbete som riktas mot prioriterade branscher och 
företag. Som ett resultat från ledningsuppdraget Näringslivsklimat startar ett etableringsråd under 2021, i rådet ingår 
även kommunala bolag. 
För tillväxt i befintliga företag och ett förbättrat näringslivsklimat ska fokus i kommunens alla verksamheter ligga på 
engagemang, bemötande och service till företagen. Servicemätningen SKR Insikt används för att mäta företagens 
upplevelse av kommunens myndighetsutövning. 
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Piteå som universitetsstad är viktigt att stärka, både för de studenter som får sin utbildning där som för näringsliv och 
aktörer på orten. Utbudet av universitetsstudier bör utvecklas och växa vilket förutsätter ett nära samarbete med 
Luleå tekniska universitet. Dessutom ska hela universitetsområdet fortsätta utvecklas och studenternas upplevelse av 
Piteå som en attraktiv ort att studera på ska stärkas. 
För kommunstyrelsens operativa verksamheter gäller att även fortsättningsvis fortlöpande utveckla och förbättra 
kommunens roll som en professionell avtals- och samarbetspart. Upprätthålla goda relationer med kommunens 
leverantörer genom hög grad av avtalstrohet, tillgänglighet och servicegrad. Samverkan inom kommunens 
verksamheter för att möta och ha en god dialog med företagen utifrån goda och likvärdiga villkor, exempelvis via 
Företagsfrukostar och leverantörsträffar. 

Riktade övergripande mål 
Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Barn och unga 
- vår framtid  

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 

kommun  
 

Utarbeta en plan för hur nämndernas insatser 
koordineras. Se även ledningsuppdragen för 2022-
2024. 

Barn och unga har en trygg och utvecklande 

uppväxt  
 

Översyn om och på viket sätt som Personligt kan 
genomföras med minskade resurser samt hur 
ansvarsfördelning mellan nämnder/styrelser ska se ut. 

Folkhälsoarbetet och barn och ungas hälsa är viktiga 
beståndsdelar i detta. 

Barn och unga använder inte alkohol eller 

andra droger  
 

Bidra med analyser och resultat från undersökningen 
Personligt. 

Riktade insatser tillsammans med andra myndigheter. 
Folkhälsoarbetet och barn och ungas hälsa är viktiga 
beståndsdelar i detta. 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

  Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare  

 
Aktivt arbete med etableringar av nya företag och 
expansion hos befintliga företag. Utveckla 
arbetsformer för etableringsråd. 

Följa företagens nöjdhet av kommunen som 
tjänsteleverantör. 

Delta på arbetsmarknadsdagar vid skolor och 
universitet och hemvändarevent. 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för 
ungdomar att etablera sig på 

arbetsmarknaden  

 
Erbjuda praktikplatser både för studenter och 
personer utanför arbetsmarknaden så länge tillgång till 
handledning kan säkerställas. 

 Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande  

 
Företagsakut/Företagslots för befintliga företag, 
mötesplatser och företagsbesök. 

Ett strukturerat samordnat etableringsarbete för 
externa företag. 

Erbjuda nyföretagarrådgivning 

Medverka i utvecklingsprojekt för understödjande av 
näringslivets utveckling. 

Delta i servicemätningen Insikt för för att förbättra 
kommunikation med näringslivet. 

Arbeta utifrån från antaget Näringslivsprogram med 
prioriterade och stödjande områden. 

Demokrati 
och öppenhet  

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

påverka kommunens utveckling  

 
Bedriva ett framgångsrikt arbete inom 
ledningsuppdraget för Agenda 2030 

Arbeta för en en hög grad av tillgänglighet och service 
till medborgarna. 

 Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund  

 
Ledningsuppdraget Agenda 2030 samt nuvarande 
riktlinjer för mångfaldsarbetet ett bidrar till 
måluppfyllelsen. 

Att som arbetsgivare aktivt arbeta för att verka för 
icke diskriminering i alla processer och aktiviteter. 

Service och bemötande utformas jämställt i 

kommunens alla verksamheter  
 

Flera av ledningsuppdragen omfattas av 
jämställdhetsaspekter som direkt eller indirekt 
påverkar utformning och anpassning av service och 
bemötande mot medborgare, föreningar och näringsliv. 
Arbeta aktivt för att som arbetsgivare verka för icke 
diskriminering i alla processer och aktiviteter. 

Servicemätningen Insikt till företag genomförs. 
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Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Livsmiljö 
 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet  
 

Genom professionell ekonomistyrning, planering och 
uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning. Det 
innefattar även investeringar i teknik och metoder som 
möjliggör tidsbesparingar, minskat resande och mindre 
miljöpåverkan. 

Arbeta med hållbarhetaspekter inom besöksnäringen 

Fortsätta arbetet med Fairtrade city, ett 100-tal 
företag/organisationer/föreningar är diplomerade. 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

 
 

Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och 
uppföljningsarbete. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande 

boendemiljöer  
 

Kommunstyrelsen leder samhällsplaneringen, ex vis 
Landsbygdscentra och fördjupade översiktsplanearbete 
som pågår. Garantera en god planberedskap för 
fortsatt expansion för fler bostäder. 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda 

kommunikationer  
 

Branschträffar ordnas där behov på utvecklad/ändrad 
infrastruktur kan komma fram. 

Ett fortsatt arbete för Norrbottniabanans 
förverkligande. 

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

 

 
Branschråd för Piteås arrangörer och 
evenemangsföretag, uppstartat för samverkan och 
utveckling av Piteås som evenemangsort. 

Personal 
 

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

hälsofrämjande arbetsplatser  

 
Implementera riktlinjer för kompetensförsörjning i 
samtliga förvaltningar och vara stöd i framtagandet av 
handlingsplaner för att klara kompetensförsörjningen. 

Implementera reviderad personalpolicy som tydliggör 
vikten av att arbeta med tillit på alla nivåer i hela 
organisationen. 

Säkerställa att arbetsmiljöfrågorna alltid är i fokus och 
följs upp och ge chefer och skyddsombud det stöd 
som behövs för att fullgöra sitt uppdrag. 

Integrera jämställdhetsarbete i alla processer och allt 
utvecklingsarbete för att nå ut i hela organisationen. 

Planera för insatser på alla nivåer, såväl organisatoriskt 
som på individnivå för att under planperioden nå målet 
för sjukfrånvaron. 

Utveckla ett hälsofrämjande arbete med fokus på 
strategiskt och förebyggande arbete. 

Modernisera intern IT-infrastruktur för att möta 
framtidens arbetsplatser. 

Som arbetsgivare stödja arbetet mot Sveriges 
barnvänligaste kommun. 

Ekonomi 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser  
 

Genom professionell ekonomistyrning, planering och 
uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning. 

Etablera en modern och effektiv 
systemförvaltningsmodell med en utvecklad modell för 
drift- och utvecklingskostnader. 

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

 

 
Genom professionell ekonomistyrning, planering och 
uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning 

Nyckeltal 
 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige 

   Nyckeltal Målsättning Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022  

  Företagsklimatet i kommun, kommunens 
service till företagen, NKI Insikt 

Årlig förbättring     

 
 Företagsklimatet i kommunen, Svenskt 

Näringsliv (ranking) 
Årlig förbättring 217  226    

 Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt 
Syna 

I topp i länet 1  3  1  

 Nystartade företag, antal/1000 invånare  8,8     
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   Nyckeltal Målsättning Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022  

  Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt Öka årligen 630  619    

  Sjukfrånvaro, % 4,5 % år 2023 2,2 %  3 %  ≤4,5 %  
 Andel heltidstjänster, % 95 % år 2024 94,9 %  97,2 %  95 %  

 Antal timmar som utförs av timanställda Minska 3 624  1 311    
 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 99,7 %  93,7 %  100 %  

 Antal subventionerade anställningar/100 
medarbetare 

Öka årligen 1,9     

  Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr 18,6 mkr  6,4 mkr  0 mkr  

Taxor 
Översyn av taxor för utlämning av allmänna handlingar är gjord men inga förändringar föreslås. 

Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift- och investering Kommunstyrelsen (exkl. central pott), tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 38 442 36 119 30 000 30 000 30 000 

Verksamhetens kostnader 258 959 250 927 237 379 239 641 239 498 

Kapitalkostnader 11 929 13 665 13 718 10 864 8 190 

Nettokostnad 232 446 228 473 221 097 220 505 217 688 

      

varav      

Tillväxtpolitisk reserv 22 548 21 000 20 000 20 000 20 000 

      

Investeringsbudget      

Inkomster 251     

Utgifter 9 703 14 200 11 700 8 000 8 000 

Nettoinvesteringar 9 452 14 200 11 700 8 000 8 000 

Kapitalkostnader      

Varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder 
Piteå kommuns del av nettokostnad, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Nettokostnad Piteås del av Kost- och 
servicenämnd 

1 995 2 317 2 317 2 317 2 317 

Nettokostnad Piteås del av Räddningsnämnd 39 695 40 213 40 517 40 309 40 167 

Nettokostnad Piteås del av Servicenämnd 6 561 3 269 3 269 3 269 3 269 

Nettokostnad Piteås del av 
Överförmyndarnämnd 

3 784 3 835 4 030 4 026 4 025 

Nettokostnad samarbetsnämnder 52 035 49 634 50 133 49 921 49 778 
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Sammanställning drift och investering 
Drift och investering Kommunstyrelsen central pott, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter  0 0 0 0 

Verksamhetens kostnader  5 900 5 900 5 900 5 900 

Kapitalkostnader  1 705 0   

Nettokostnad  7 605 5 900 5 900 5 900 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter   3 000 5 000 40 000 

Nettoinvesteringar   3 000 5 000 40 000 

Kapitalkostnader      

Specifikation 
Drift, tkr 2022 2023 2024 

Digitaliserad inköpsprocess  2 475 2 475 

 
Omfördelning från drift till investering Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 

budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att 
Kommunstyrelsen efter omfördelning klarar en budget i balans. 

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

Förstärkning av etableringsfunktion Kommunstyrelsen får uppdrag att organisera sig för ett starkt 
etableringsarbete inom befintlig ram. 

 
Investeringar, tkr 2022 2023 2024 

Digitaliserad inköpsprocess 3 700   

IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc.) 8 000 8 000 8 000 

Totalt 11 700 8 000 8 000 

 
IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc.) Anpassa ambitioner utifrån de beviljade medlen. 

  

Specifikation Kommunstyrelsen central pott 
Drift, tkr 2021 2022 2023 

Allmän driftpott 5 900 5 900 5 900 

   

 
Investeringar, tkr 2021 2022 2023 

Samhällsutveckling 3 000 3 000  

Ny ishall  2 000 40 000 

Totalt               3 000                5 000              40 000 

 
Samhällsutveckling Ny benämning inkluderande tidigare Exploatering näringsliv samt 

Exploatering för ökad befolkning. 

Ny ishall Kultur- och fritidsnämnden får återkomma med förslag på 
utformning, placering och process kring byggandet av ny ishall. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden  2020 2019 2018 2017 2016  

Barn och unga - vår framtid 
     

 
 

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Personal 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 
Barn och ungas uppväxt lägger grunden till ett stabilt, fungerande, bra vuxenliv och utgör grunden för kommunens 
framtid. Det är därför viktigt att säkerställa en trygg och stimulerande lärmiljö för barnen och en bra arbetsmiljö för 
personalen i kommunens förskole-och skolenheter. Befolkningsprognosen visar att antalet barn i Piteå kommun 
minskar de närmaste åren men samtidigt väljer fler vårdnadshavare att skriva in sina barn i kommunala förskolor och 
i tidigare ålder. Det ökade antal barn som förskolan har haft tidigare år är på väg mot grundskolan. Variationen i 
antal barn mellan olika geografiska områden är stor, där vissa områden har ett oförändrat eller minskat antal och 
vissa områden får en kraftig ökning. För att bibehålla en träffsäker resursfördelning påverkar detta lokal- och 
personalplaneringen i stor omfattning. Detta utgör starka incitament för att arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser 
och investeringar för att erbjuda förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i alla delar av kommunen och 
därmed bidra till måluppfyllelsen. 
Förskolan och skolan har höga ambitioner avseende den goda kvaliteten som finns idag med hög personaltäthet för 
barnens trygghet och utveckling. Arbetet med kompetensförsörjning är prioriterat inom Barn- och 
utbildningsnämnden med anledning av att pensionsprognosen för de närmaste tio åren visar en ökande trend av 
antalet pensionsavgångar. Dock utbildas inte tillräckligt många lärare för att svara upp mot kommande behov och 
den regionala konkurrensen om arbetskraft ökar. En väl genomtänkt strategi är nödvändig, där insatser för att 
vidareutbilda befintlig personal, rekrytera ny personal och öka intresset för läraryrket, är definierat. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Att möta nyanlända elever och deras behov är en utmaning, därför är det viktigt att ge nyanlända elever de bästa 
förutsättningar för inkludering i skolan och kunskapsutveckling. Detta sker i form av stöd i svenska som andra språk, 
modersmål samt studiehandledning. Personalen inom förskola och skolan har genom arbetet med SKUA (Språk och 
kunskapsutvecklande arbetssätt) fått kunskap, metoder och ett varierande förhållningssätt för att möta alla barn och 
elever och framför allt nyanlända. 
Genom statliga medel riktas det stöd till elever med olika utmaningar i den sociala interaktionen samt andra 
funktionsvariationer för att ge ökade möjligheter att lyckas i undervisningen och att uppnå kunskapskraven. Barn och 
ungdomar med funktionsvariationer ska också ha god tillgänglighet i skolans lokaler. Det innebär att de ska kunna 
röra sig fritt med olika hjälpmedel inom skolans område. Lokalerna ska vara anpassade så att synsvaga barn, elever 
och medarbetare ska kunna orientera sig. Även utemiljön ska vara anpassad efter barn och elever med 
funktionsvariationer. 
Förskoleverksamheten planerar genomföra en satsning inom ramen för hälsofrämjande skola som syftar till att trygga 
vårdnadshavare i sin föräldraroll. Utbildningen kommer utformas för att göra det enkelt för vårdnadshavare i 
socioekonomiskt utsatta områden ska kunna delta. Materialet kommer att anpassas för att skapa förutsättningar för 
vårdnadshavare med olika språklig bakgrund att delta samt använda tolk under utbildningen. Tidigare utvärderingar 
har visat att språkbarriären har varit orsak till att en del vårdnadshavare inte deltar eller avbryter utbildningen, vilket 
denna satsning har för avsikt att komma till rätta med. 
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Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
För att inspirera och uppmuntra elever till innovation sker satsningar på entreprenörskap i skolan. I grundskolan ska 
eleverna utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. Högstadieskolorna i Piteå kommun har 
under flera år arbetat med olika aktiviteter för att eleverna ska prova att starta ett företag. 
Ett brett utbud av program och inriktningar, baserat på tilldelade resurser, är grunden för att få ungdomar att välja 
gymnasiet i hemkommunen. Ett gott samarbete med näringslivet avseende yrkesprogram är en förutsättning för att 
gymnasieskolans examinerade kompetenser ska kunna tillmötesgå deras behov. Där är programrådet, där näringslivet 
finns representerat, ett viktigt forum. Utöver ett brett utbud krävs det att gymnasieskolan tillhandahåller utbildningar 
med erkänt hög kvalitet för att säkerställa att elever som går ut gymnasiet i Piteå kommun har med sig goda och 
relevanta kunskaper för arbetslivet. 
Den automationssatsning som har påbörjats 2021 bidrar till att Strömbackaskolan blir en attraktiv gymnasieskola. 
Med fokus på nuet och framtiden, byggs en utbildningsavdelning med modern teknik, stimulerande miljö, i nära 
samarbete med företag och med målet att bli ledande i Sverige avseende automationsutbildning. 
Grans naturbruksgymnasiums utbildningar bidrar till ökade förutsättningar för en levande landsbygd. Från och med 
hösten 2021 startar också en ny yrkesinriktning, Naturturism, vilket ytterligare kan bidra till ökat företagande inom 
kommunen. Grans samarbetar aktivt och nära med det regionala projektet ”Gröna Näringar” som arbetar med 
visionen ”Det gröna näringslivet är en av Norrbottens starkaste tillväxtnäringar”. 

Riktade övergripande mål 
Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Barn och unga 
- vår framtid  

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 

kommun  
 

Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, 
exempelvis utökat antal specialpedagoger 

Investeringsplan för lokaler och miljö 

Vetenskapligt arbete 

Ökad likvärdighet mellan skolområden 

Barn och unga har en trygg och utvecklande 

uppväxt  
 

Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, 
exempelvis utökat antal platser i särskilda 
undervisningsgrupper 

Barn och unga använder inte alkohol eller 

andra droger  
 

Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, 
exempelvis utökade resurser utifrån socioekonomiskt 
index 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

  Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare  

 
Plan för kompetensförsörjning 

Investeringsplan för lokaler och miljö 

Ökad likvärdighet mellan skolområde 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett 

livslångt lärande  
 

Vetenskapligt arbete 

 Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande  

 
Entreprenörskap i högstadieskolorna 

Satsning på automation 

Kompetenscentrum för gröna näringar 

Demokrati 
och öppenhet   Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund  

 
Kvalitetshöjande insatser för nyanlända 

Ökad likvärdighet mellan skolområden, exempelvis 
satsningar utifrån det kompensatoriska uppdraget 

Service och bemötande utformas jämställt i 

kommunens alla verksamheter  
 

Arbete pågår för att all statistik ska vara könsuppdelad 
för att möjliggöra analys utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv 

Livsmiljö 
 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet  
 

Investeringsplan för lokaler och miljö 

Vetenskapligt arbete 

Ökad likvärdighet mellan skolområden 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

 
 

Investeringsplan för lokaler och miljö 

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

 

 
Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, 
exempelvis kompetensutveckling avseende språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt 

Personal 
 

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

hälsofrämjande arbetsplatser  

 
Plan för kompetensförsörjning 

Vetenskapligt arbete 

Riktlinjer för personalpolitik 
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Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Ekonomi 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser  
 

Investeringsplan för lokaler och miljö 

Nyckeltal 
 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige 

   Nyckeltal Målsättning Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022  

  Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som 
helhet, positiva svar, andel (%) 

Årlig förbättring -  76 %    

 Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som 
helhet, positiva svar, andel (%) 

Årlig förbättring -  67 %    

 
 Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min 

skola som helhet, positiva svar, andel (%). 
Årlig förbättring -  84 %    

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

95 % 90 %  93 %  95 %  

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

95 % 85 %  81 %  95 %  

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

95 % 79 %   95 %  

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

0 % 3 %  3 %  0 %  

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

Årlig förbättring 95 %  96 %    
 

  Andel elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i alla ämnen (som eleven 
läser), hemkommun, % 

100 % 87 %  87 %  100 %  

 Andel gymnasieelever i kommunens egna 
skolor, % 

90 % 90 %  91 %  90 %  

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

100 % 86 %  83 %  100 %  

 Ungdomar som studerar på 
högskola/universitet 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, högskoleförberedande 
program hemkommun, andel (%) 

 49,69 %     

 Ungdomar som studerar på annan 
studiemedelsberättigad utbildning än 
högskola 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, högskoleförberedande 
program hemkommun, andel (%) 

 9,32 %     

 Andel 20-64 år med eftergymnasial 
utbildning, % 

 36 %  37 %    

 Meritvärde i åk 9 Bland de 25 % 
bästa 
kommunerna 

234  230    

 Gymnasieelever med examen inom 3 år, 
kommunala skolor, andel (%) 

Årlig förbättring 83 %  76 %    

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

 82,7 %  83,6 %    

 

  Antal elever vid kommunens gymnasieskolor 
som deltar i UF-företag 

220 184  146  220  

  Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%) 

 -  88 %    

 
 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 

positiva svar, andel (%) 
 -  82 %    
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   Nyckeltal Målsättning Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022  

 Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i 
skolan, positiva svar, andel (%). 

 -  89 %    

 

  Sjukfrånvaro, % 4,5 % år 2023 4,4 %  5,7 %  ≤4,5 %  
 Andel heltidstjänster, % 95 % år 2024 94,1 %  91,8 %  95 %  

 Antal timmar som utförs av timanställda Minska 79 979  57 343    
 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 93,9 %  93,9 %  100 %  

 Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%) 

Årlig förbättring 63 %     

 Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne i grundskola, 
lägeskommun, andel (%) 

Årlig förbättring 84,9 %     
 

  Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr 6,6 mkr  24,7 mkr  0 mkr  

 Antal elever/lärare i förskoleklass och 
grundskola 

Årlig förbättring 11,7     

 Antal elever/lärare i grundskola Årlig förbättring 11,5     
 Antal elever/lärare i gymnasieskolan Årlig förbättring 10,5  10,7    

 Kostnad för kommunal grundskola skola åk 
1-9, kr/elev 

Årlig förbättring 108 777  106 468    

 Nettokostnad skola hemkommun, kr/inv Årlig förbättring 10 014  9 806    

 Nettokostnad fritidshem, kr/inv Årlig förbättring 1 698  1 748    

 Antal barn per lärare (årsarbetare) Årlig förbättring 5,4  5,4    

Taxor 
De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidshem regleras av den s.k. maxtaxan. Maxtaxan 
indexreglerades senast 2021-01-01 enligt beslut av Skolverket. Övriga avgifter Barn- och utbildningsnämnden har är 
terminsavgift och hyra musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan samt uthyrning av skollokaler. Inget 
beslut till avgiftshöjning inför 2021 för dessa är taget i Barn- och utbildningsnämnden. Grans naturbruksgymnasiets 
internatavgifter höjdes höstterminen 2020 efter beslut i Kommunfullmäktige. 
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Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 187 968 173 219 173 219 173 219 173 219 

Verksamhetens kostnader 1 086 610 1 090 123 1 087 740 1 085 960 1 085 960 

Kapitalkostnader 6 681 6 870 6 322 5 378 4 982 

Nettokostnad 905 323 923 774 920 843 918 119 917 723 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter  47 001 86 133 92 933 82 433 

Nettoinvesteringar 67 555 47 001 86 133 92 933 82 433 

Kapitalkostnader      

 

Specifikation 
Drift, tkr 2022 2023 2024 

Investeringsplan för lokaler och miljö, i ram  -36 -36 

Investeringsplan för lokaler och miljö, tillfälliga 225   

 
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 

 
Investeringar, tkr 2022 2023 2024 

Från driftansl-ospec inventarier 433 433 433 

Investeringsplan för lokaler och miljö - Pågående projekt 20 000   

Investeringsplan för lokaler och miljö - Reinvesteringar 4 000 4 000 4 000 

Investeringsplan för lokaler och miljö - Planerade projekt 25 000 46 000 47 000 

Christinaprojekt etapp skola - pågående projekt 36 700 42 500 31 000 

Totalt 86 133 92 933 82 433 

 
Investeringsplan för lokaler och miljö Nämnden förväntas anpassa ambition och vision efter tilldelade 

medel. 
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Fastighets- och servicenämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden  2020 2019 2018 2017 2016  

Barn och unga - vår framtid 
     

 
 

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Personal 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 
Utföra det uppdrag fullmäktige fastställt för fastighets- och servicenämnden professionellt och med rätt kvalitet 
utifrån nämndens förutsättningar. Kontinuerlig planering och åtgärder genomförs för att möta framtida 
befolkningsökning. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Utveckla och synliggöra arbetet med mänskliga rättigheter, bland annat erbjuda medmänniskor i utanförskap 
praktikplats och synliggöra goda exempel. Säkerställa att instruktioner och annan typ av information är lättläst, 
uppläsningsbar och går att förstå. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Säkerställa och utveckla god service och bra relationer bland annat genom korrekta och transparenta upphandlingar 
samt verka för lokala och klimatsmarta val. 

Riktade övergripande mål 
Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Barn och unga 
- vår framtid  

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 

kommun  
 

• Utifrån barn och ungas behov erbjuds 
näringsriktiga skolmåltider med brett 
basutbud, vid medicinska skäl tillhandahålls 
specialkost. 

• Barn och unga erbjuds möjligheter att 
påverka skolmaten. 

• Förskolebarn och elever ska uppleva en ren 
och trivsam inomhusmiljö. 

• Genom underhåll av byggnader och 
anläggningar skapas trygga miljöer i skolor, 
förskolor, lekplatser och utemiljöer. 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

  Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare  

 
• Fortsätta leverera tjänster och service 

professionellt med rätt kvalitet inom 
fastighetsförvaltning, måltidsservice samt 
lokalvård till kommunens 
kärnverksamheter. 

• Fortsätta driva projekt i syfte att skapa 
attraktiva och hållbara miljöer för 
medborgare och kommunala verksamheter 
samt att lokalerna motsvarar behovet.  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande  

 
• Korrekta och transparenta upphandlingar. 
• Verka för mer lokala och klimatsmarta val. 
• Bibehålla och skapa goda relationer och 

service. 
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Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Demokrati 
och öppenhet   Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund  

 
• Erbjuda människor med olika bakgrund, 

behov och förutsättningar praktikplatser 
med meningsfulla arbetsuppgifter.  

• Fortsätta inkluderingsarbetet genom att 
aktivt arbeta mot alla former av 
diskriminering som leder till att människor 
och grupper särbehandlas negativt. 

• Fortsätta öka kunskapen om mänskliga 
rättigheter. 

Service och bemötande utformas jämställt i 

kommunens alla verksamheter  
 

• Öka kunskaperna i vad jämställd service 
och bemötande betyder i praktiken. 

• Människor ska bemötas på ett "likvärdigt 
sätt" det vill säga utifrån sina individuella 
förutsättningar. 

• Att aktivt och som en del av vardagen alltid 
beakta jämlikhets- och jämställdhetsfrågan i 
det som hanteras, beslutas och ageras. 

Livsmiljö 
 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet  
 

• Nämnden och förvaltningen ska fortsätta 
arbeta för att vara en socialt hållbar 
organisation som tål påfrestningar, är 
anpassningsbar och utvecklingsbenägen. 

• Vid upphandling och i projektanvisningar 
ska miljöaspekter, där det är tillämpligt, 
ingå. 

• Fortsätta arbetet med att minska matsvinn. 
• Minska användningen av kemikalier vid 

städning. 
• Minska förbrukningen av vatten och el per 

kvadratmeter i fastighetsbeståndet. 
• Vidareutveckla medarbetares kompetens 

utifrån perspektivet hållbarhet och 
tillgängliga ekonomiska resurser. 

• Ha god framförhållning och långsiktig 
planering vid fastighetsinvesteringar, drift 
och underhåll. 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

 
 

• Säkerställa att informationen på hemsidan 
är tillgänglig genom att göra den lättläst, 
lättförståelig och uppläsningsbar. 

• Fortsätta arbeta med att erbjuda ett brett 
basutbud som de flesta kan äta av och 
specialkost för de med medicinska behov 
samt att näringsberäkna menyerna. 

• Beakta trygghets- och 
tillgänglighetsperspektivet vid ny-, om- och 
tillbyggnad. 

• Delta vid trygghetsvandringar när nämnden 
berörs. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande 

boendemiljöer  
 

• Tillhandhålla olika typer av boenden för 
människor med särskilda behov samt 
fortsätta erbjuda trygghetsbostäder. 

Personal 
 

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

hälsofrämjande arbetsplatser  

 
• Fortsätta tillämpa tillitsbaserat ledarskap 

och medarbetarskap. 
• Verka för fler heltidstjänster och 

hälsosamma arbetsplatser. 
• Arbeta med att skapa förutsättningar för en 

ökad jämställd arbetsplats, framför allt i de 
könsdominerade arbetsgrupperna.  

• Fortsätta möjliggöra distansarbete då 
verksamheten så tillåter. 

• Ta ansvar för sin egen hälsa och ge 
möjligheter att delta på 
friskvårdsaktiviteter. 

• Lyfta fram attraktiva mervärden, till 
exempel hälsosatsningar, arbetstider, 
kompetensutveckling och lokala 
arbetsområden, vid rekrytering. 
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Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Ekonomi 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser  
 

• Fortsätta hålla budgetramarna genom god 
ledning och styrning. 

• Arbeta med långsiktiga hållbara lösningar 
och kostnads- och intäktsmedvetna 
medarbetare.   

• Uppnå kostnadseffektivitet genom att 
samverka med andra verksamheter, både 
personella som materiella resurser. 

Nyckeltal 
 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige 

   Nyckeltal Målsättning Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022  

  Andel elever som vanligtvis äter lunch i 
skolmatsalen, % 

Öka 85 %  84 %    

  Andelen nöjda fastighetskunder, % Andelen nöjda 
kunder ska öka. 

    

 Andelen nöjda städkunder, % Andelen nöjda 
kunder ska öka. 

    

  Andel av inhandlade livsmedelsprodukter 
som är etiskt märkta, % 

 2,2 %  2,3 %    

 Andel av inhandlade livsmedelsprodukter 
som är ekologiska, % 

 10,6 %  10,2 %    

 Andel av inhandlade livsmedelsprodukter 
som är lokalproducerade, % 

 23 %  22,8 %    

 Andel personer i åldrarna 65+ i särskilt 
boende som uppgett att maten som serveras 
på det särskilda boendet smakar mycket eller 
ganska bra, % 

85 % 64 %  70 %  85 %  

 Matsvinn kg/gäst Mål till 2030 är 
minskning med 
50 % 

    

 Kemikaliekostnad vid Städenheten, tkr Förbrukningen av 
kemikalier ska 
minska 

    

 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel 
(%) 

Bland de 25 % 
bästa 

45 %     

 Elförbrukning i kommunens lokaler, antal 
kWh/m2 

Förbrukningen av 
el kWh/m2 ska 
minska i 
förhållande till 
föregående år. 

 14    

 Vattenförbrukning i kommunens lokaler, 
antal liter/m2 

Förbrukningen av 
vatten liter/m2 
ska minska i 
förhållande 
till  föregående år. 

    

  Sjukfrånvaro, % 4,5 % år 2023 5,6 %  6,2 %  ≤4,5 %  
 Andel heltidstjänster, % 95 % år 2024 89,3 %  88,3 %  95 %  

 Antal timmar som utförs av timanställda Minska 33 441  30 967    
 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 88,2 %  87,5 %  100 %  

  Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr 2,5 mkr  18,7 mkr  0 mkr  

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

Page 104 of 473



Fastighets- och servicenämnden 

39 
 

Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 420 335 388 053 388 053 388 053 388 053 

Verksamhetens kostnader 417 056 414 349 421 421 416 421 416 421 

Kapitalkostnader 90 614 83 789 84 101 83 554 82 537 

Nettokostnad 87 335 110 085 117 469 111 922 110 905 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter   60 600 44 800 56 400 

Nettoinvesteringar 210 900 86 879 60 600 44 800 56 400 

Kapitalkostnader      

Specifikation 
Drift, tkr 2022 2023 2024 

Tillfälliga driftkostnader pga investeringar 5 905   

 
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. 

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

 
Investeringar, tkr 2022 2023 2024 

Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget) 300 300 300 

Investeringsram fastigheter utifrån komponentredovisning 5 000 5 000 5 000 

Takskada Norrmalmia 6 000   

Ombyggnad tak Oden pågående 13 300   

Reinvesteringar fastigheter 16 000 16 000 18 000 

Renovering stadshuset 20 000 20 000 20 000 

Christinaprojektet tak bibliotek  1 000 10 600 

Konvertering av köldmedium i två produktionskök  2 500 2 500 

Totalt 60 600 44 800 56 400 

 
Konvertering av köldmedium Fördröjd takt och nämnden får återkomma i kommande års 

verksamhetsplaner med kvarvarande delar. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden  2020 2019 2018 2017 2016  

Barn och unga - vår framtid 
     

 
 

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Personal 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 
Attraktiva livsmiljöer har avsevärd betydelse för var vi väljer att bo och leva våra liv. Betydelsen kommer sannolikt 
bli större för befolkningstillväxt i framtiden, som resultat av ökade möjligheter till distansarbete och att pandemin 
inneburit att fler hittat ut i naturen. Här behövs ett fortsatt brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, utveckling av 
tillgängliga och attraktiva anläggningar för kultur, fritid och träning, liksom parker och andra utemiljöer. 
Utevistelsen blir central – en grön fritid. Med fler pitebor som hittat ut har fler krav ställts på utomhusarenor, 
skidspår och belysning. Byte av viss belysning behövs också som miljöåtgärd för att följa lagkrav. Maskiner behöver 
bytas ut akut och flera åldrade anläggningar behöver renoveras de närmsta åren. Stora resurskrävande projekt som 
Christina-, Solanderprojektet och Stadsutveckling öster är påbörjade i kommunen och innebär att 
reinvesteringsbehov av exempelvis sim- och sporthallar och utveckling av gröna ytor behöver prioriteras i projekten. 
Kulturen skapar attraktionskraft och tillgänglighet till lokal kultur definierar också en ort. Kulturutbud, bibliotek och 
andra kulturlokaler behöver utvecklas vidare med god tillgänglighet och som lokala samlingspunkter. Attraktiviteten 
för barnfamiljer och unga ökar med utveckling av lekpark i Badhusparken och ett fortsatt arbete utifrån 
lekparksplanen. En ny ungdomsishall som ersätter en uttjänt, liksom en levande skärgård, bidrar också till Piteås 
attraktivitet. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Att arbeta inkluderande för mångfald är grundstomme i verksamheten. Genom en generell kultur- och 
fritidsverksamhet som riktas till alla pitebor, kombinerat med utbildningsinsatser för föreningarna, nås både ledare 
och ett stort antal barn och unga av aktiviteter och värdegrundsarbete som är utformade att värna mångfald, 
inkludering och trygghet. I tillgängliggörande av lokaler värnas ett tillgänglighets-, jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv. Parker och utomhusmiljöer utformas för att möta varierande behov och intressen och för 
hög tillgänglighet, med målsättningen att alla ska kunna nyttja våra anläggningar och miljöer. Renovering av 
lekparker sker genom dialog med barnen i området. Biblioteket har särskilda insatser för att minska digitalt 
utanförskap, för att utgöra mötesplats för olika målgrupper, har utbud för läsning utifrån funktion och intresse, och 
arbetar läsfrämjande i samarbete med skolan, vilket blir ett sätt att nå alla, oavsett bakgrund eller annat. Mötesplatser 
och aktiviteter för unga ska utvecklas för att täcka upp olika behov. Ett arbete har påbörjats för att se över hur kultur- 
och fritidsutbudet för unga kan utvecklas kopplat till behoven, och där ett normkritiskt perspektiv kommer att 
anläggas. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Genom att genomföra stora arrangemang lockas många besökare vilket stimulerar näringslivet på orten. En SM-
vecka kräver samordning och innebär, liksom elitidrott, satsning på arenor som behöver klara elitkraven. 
Utvecklingen av Lindbäcksstadion pågår i samarbete med närings- och föreningsliv. Även andra stora arrangemang, 
som Piteå Summer Games och kulturarrangemang, kan genomföras genom stöd till föreningslivet, lämpliga 
anläggningar och gröna ytor. En trevlig central stadskärna är också bra för näringslivet. När Piteå växer och 
bebyggelsen ökar innebär det också att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att 
beakta detta och ställa krav på att när nya ytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, 
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träd eller aktivitetsytor. Utvecklingen av skärgården, av gröna och blå miljöer, ska i ett långsiktigt perspektiv ge goda 
förutsättningar för näringslivsutveckling. 

Riktade övergripande mål 
Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Barn och unga 
- vår framtid  

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 

kommun  
 

Barn och unga prioriterad verksamhet för KFN. 

Lovaktiviteter i samverkan med föreningslivet. 

Biblioteken planerar riktade insatser för barn och unga. 

Renovering av lekparker utifrån Lekparksplan samt 
utveckling av lekparken i Badhusparken. 

Musik-, teater och dansföreställningar för barn och 
unga 

Barn och unga har en trygg och utvecklande 

uppväxt  
 

Pitemodellen ett samverkansprojekt där 
fotbollsföreningarna utvecklar arbetssätt samt ger 
förutsättningar för utveckling. 

Aktivitetsstöd, föreningsbidrag och stöd i 
föreningsutveckling. 

Certifiering "Trygg och säker" förening 

Barn och unga använder inte alkohol eller 

andra droger  
 

Alla aktiviteter och arrangemang för barn och unga är 
alkohol- och drogfria. Pitebor på stan är ett 
förebyggande arbete under sommaren. 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

  Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare  

 
Arena Norrstrand ska utvecklas till ett attraktivt 
rekreations- och aktivitetsområde. 

Kultur- och fritidsanläggningar som svarar upp mot 
verksamhetens behov. 

Elitarena för fotboll. 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett 

livslångt lärande  
 

Bibliotekets satsningar på medie- och 
informationskunnighet bidrar till det livslånga lärandet. 

 Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande  

 
Fortsatt utveckling av Lindbäcksstadion i samverkan 
med närings- och föreningsliv. 

Demokrati 
och öppenhet  

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

påverka kommunens utveckling  

 
Planeras för att genomföra en dialog med 
föreningslivet där KFN deltar. 

Dialog barn och unga i olika projekt (ex lekparksplan). 

 Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund  

 
Fristadsmusiker etableras. 

Service och bemötande utformas jämställt i 

kommunens alla verksamheter  
 

Fortsatt utveckling av digitala betallösningar för 
simhallarna. Utveckling av E-tjänster mm 

Livsmiljö 
 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet  
 

Anlägga ny konstgräsplan på LF arena med 
miljöåtgärder kopplat till granulatspridning. 

Verka för att gynna pollinatörer genom ändrad skötsel 
av höggräsytor. 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

 
 

Pitebor på stan. 

Tillgänglighetsanpassningar i skärgården. 

Utlåning av fritidshjälpmedel. 

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

 

 
Fortsatt utveckling av verksamheten på Kaleido. 

Kulturdialog med aktörer inom Piteås kulturliv som 
ska utmynna i en genomförandeplan. 

Personal 
 

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

hälsofrämjande arbetsplatser  

 
Stimulerar till självständiga arbetsgrupper och 
långtgående delegation. 

Ekonomi 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser  
 

Ekonomiuppföljningar månadsvis med helårsprognoser. 
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Nyckeltal 

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige 

   Nyckeltal Målsättning Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022  

  Andel föreningsaktiva unga, % Årlig förbättring 54 %  55 %    

 Antal certifierade föreningar "trygg och 
säker" 

20 16  16  20  

 Barnbokslån i kommunala bibliotek, 
antal/barn 0-17 år 

25 23,1  21,9  25  

 Andel simkunniga i åk 3, % 100% 79 %  -  100 %  

 Andel simkunniga i åk 5, % 100 % 94 %  -  100 %  
 Andel som tränar/motionerar på sin fritid, % 90 % 91 %  89 %  90 %  

 Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter 600 7 086  454  600  

 Antal deltagare i aktiviteter för unga 
"Balkong" 

1600 2 302  0  1 600  

 Antal Bokprat för unga på biblioteken  762  531    

  Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk  13  13    

  Antal studiecirklar 1400   1 400  

 Antal studiecirkeldeltagare 9000   9 000  

 Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv 10 6,5  6,3    

  Andel som vet hur de kan påverka Kultur 
och fritidsfrågor, % 

25 % 22 %  23 %  25 %  

  Antal utlån av media på biblioteket som inte 
är skrivna på svenska 

4000 3 168  2 923  4 000  

  Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter 70 64     
 Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och 

motionsanläggningar 
70 61     

  Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido  427  246    

  Medarbetarengagemang (HME) kultur och 
fritid - Totalindex 

90 82  -    

 Sjukfrånvaro, % 4,5 % år 2023 2,6 %  6,7 %  ≤4,5 %  

 Andel heltidstjänster, % 95 % år 2024 95,1 %  92,8 %  95 %  
 Antal timmar som utförs av timanställda Minska 11 556  6 864    

 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 106,8 %  101,8 %  100 %  
 Anställda utrikes födda inom kultur och 

fritid, balanstal 
1, dvs spegla 
befolkningen 

1,05   1  

  Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr -0,2 mkr  3,9 mkr  0 mkr  

 Nettokostnad för kulturverksamhet, kr/inv  1 286  1 318    

Taxor 
Översyn gjord men inga förslag till taxeändringar. 
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Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 29 826 14 575 14 625 14 575 14 625 

Verksamhetens kostnader 137 912 129 114 123 925 122 225 122 225 

Kapitalkostnader 22 882 21 350 19 673 18 689 17 693 

Nettokostnad 130 968 135 889 128 923 126 289 125 243 

      

Investeringsbudget      

Inkomster - - - - - 

Utgifter 6 132 11 520 16 131 7 731 5 731 

Nettoinvesteringar 6 132 11 520 16 131 7 731 5 731 

Kapitalkostnader      

 

Specifikation 
Drift, tkr 2022 2023 2024 

Drift av Lindbäcksstadion i kommunal regi 500   

"Mästerlig folkfest" under SM-veckan 2022 1 000   

 
Omfördelning från drift till investering Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 

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

Drift av Lindbäcksstadion i kommunal regi Utredning av en långvarig lösning ska genomföras och nämnden får i 
uppdrag att återkomma med den. 

”Mästerlig folkfest” under SM-veckan 2022 Ska ske i samverkan med det lokala näringslivet. 

Christinaprojekt kulturflygel Nämnden får återkomma i kommande verksamhetsplaner med 
effekterna av detta. 

 
Investeringar, tkr 2022 2023 2024 

Investeringsram anläggning (omfördelat från driftbudget) 550 550 550 

Investeringsram park (omfördelat från driftbudget) 100 100 100 

Investeringsram Konstparken (omfördelat från driftbudget) 81 81 81 

Investeringsram maskiner/fordon 4 000 3 000 3 000 

Av nämnden egen prioritering 3 000 2 000 2 000 

Christinaprojektet kulturflygel 8 400 2 000  

Totalt 16 131 7 731 5 731 

 
Investeringsram maskiner/fordon Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för 

maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan 
förväntas 

Av nämnden egen prioritering Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med 
beviljade medel med återkoppling senast under oktober inför 
slutgiltigt beslut. 
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Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad  

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden  2020 2019 2018 2017 2016  

Barn och unga - vår framtid 
     

 
 

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Personal 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 
Framåtsyftande samhällsplanering genom stärkt projektledning, fortlöpande översiktplanearbete och god mark- och 
planberedskap. 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 präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Relevanta aktiviteter i linje med kommunens övergripande mål och ambitioner. Jämställda och tillgängliga 
medborgardialoger och samråd samt transparenta processer och beslutsunderlag. God kvalitet i flyktingmottagning 
och mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Särskilda insatser riktade till barn och unga. Fortsatt arbete för 
integration och för att motverka segregation. Aktivt arbete för att motverka arbetslöshet och för att underlätta för 
grupper med behov av extra stöd p.g.a. svag ställning på arbetsmarknaden. 

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 planberedskap för verksamhetsområden och infrastruktur. Utveckling av 
kollektivtrafiken. Utveckling av ett brett utbildningsutbud, som genom samverkan är anpassat efter det regionala och 
lokala näringslivets behov. 

Riktade övergripande mål 
Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Barn och unga 
- vår framtid  

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 

kommun  
 

• Barnperspektivet och barnens perspektiv 
ska beaktas i alla delar av nämndens 
verksamheter. 

• Verka för att barn och unga får sina 
rättigheter tillgodosedda, till exempel när 
det gäller särskilt förordnad vårdnadshavare 
för ensamkommande flyktingbarn. 

Barn och unga har en trygg och utvecklande 

uppväxt  
 

• Anställningar i stället för försörjningsstöd 
för de med försörjningsansvar för barn. 

• Prioritering av föräldrar till aktivitet för att 
deras barn ska kunna ta till sig egen 
utbildning samt få bra förebilder 

• Fortsatt anpassning av EKB-verksamheterna 
efter förändrade behov: HVB-platser och 
platser i stödboende. 

• Skapa trygga och säkra skolvägar. 
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Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Barn och unga använder inte alkohol eller 

andra droger  
 

• Integrerade insatser i de verksamheter som 
direkt rör barn och unga, som det 
kommunala aktivitetsansvaret, 
verksamheten för ensamkommande 
flyktingbarn, etc. 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

  Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare  

 
• Långsiktigt arbete för hållbar 

samhällsutveckling: attraktiva 
bostadsområden, arbetstillfällen, 
pendlingsmöjligheter och fritidsaktiviteter. 

• Aktivt arbete för att utveckla ett brett och 
väl anpassat utbildningsutbud, bland annat i 
form av fler YH-utbildningar 

• Aktiv flyktingmottagning av god kvalitet 
samt fortsatta insatser för förbättrad 
integration 

• Utreda möjligheterna att etablera en samlad 
och övergripande integrations- och 
inflyttarservice 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för 
ungdomar att etablera sig på 

arbetsmarknaden  

 
• Utveckling av utbildningsutbud som är väl 

anpassat efter efterfrågan på 
arbetsmarknaden 

• Riktade arbetsmarknadsinsatser för grupper 
med svag ställning på arbetsmarknaden 

• Stärkt beredskap för särskilda insatser i 
syfte att motverka effekterna av en kraftigt 
ökad arbetslöshet, särskilt bland unga 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett 

livslångt lärande  
 

• Fortsatt erbjuda ett brett utbildningsutbud i 
samverkan inom femkanten 

• Etablera ett Lärcentrum för stärkta 
möjligheter till utbildning på orten 

• Riktade satsningar för särskilda grupper: 
unga, utrikesfödda, personer med 
funktionshinder. 

• Fortsatt utveckling av YH samt utveckla 
beredskap för ökad efterfrågan på 
utbildning som kan uppstå till följd av större 
etableringar 

 Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande  

 
• Utveckling av utbildningsutbudet i 

samverkan med näringslivet 
• Matchning enligt efterfrågan på arbetskraft. 
• God mark- och planberedskap med 

inriktning på utveckling av verksamhetsytor 

Demokrati 
och öppenhet   Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund  

 
• Aktivt arbete för jämställda och tillgängliga 

kontaktytor, medborgardialoger och 
samråd. 

• Transparanta processer och 
beslutsunderlag. 

• Aktivt informationsarbete kring pågående 
och kommande infrastrukturarbeten. 

• Flyktingmottagning av god kvalitet och 
aktivt integrationsarbete. 

Service och bemötande utformas jämställt i 

kommunens alla verksamheter  
 

• Verksamhetsnära kartläggningar, 
utbildningsinsatser m.m. 

• I samhällsplanering fortsatt fokus på 
jämställdhet, barn och unga, integration och 
miljö. 

• Fortsatt fokus på utveckling av e-tjänster 

Livsmiljö 
 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet  
 

• Genomförandeplaner med inriktning på 
hållbar utveckling, Agenda 2030, metoder 
för konsekvensbeskrivningar. 

• Särskilda projekt för vissa grupper för 
tillgång till utbildning och arbete 

• Utveckling av strategier för att stödja 
integration och motverka segregation 

• Utvecklad planering för klimatanpassning 
• Utveckling av kollektivtrafiken. 
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Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

 
 

• Utvecklat arbete med trygghet och 
tillgänglighet, beaktas bland annat som del 
av planarbetet, särskilda insatser inom 
prioriterade områden 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande 

boendemiljöer  
 

• Handlingsplaner knutna till ÖP 2030, FÖP 
landsbygdscentra, FÖP stadsdelar.  

• Planarbete i tidiga skeden. 
• Markanvisningar och planarbete för fler 

bostäder, inkl. på landsbygd 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda 

kommunikationer  
 

• Investeringar som anses strategiska för 
kommunen prioriteras. 

• Utveckling av kollektivtrafiken 
• Slutföra investeringar som utgör 

konsekvens av tidigare satsningar eller 
redan är påbörjade 

• Etablera projektet kring trafiknoder för 
Norrbottniabanan 

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

 

 
• Målet beaktas i planarbetet 

(stadsmiljöprogram, gestaltningsprogram, 
etc.) 

• Särskilda insatser för att utveckla 
kulturmiljövården 

Personal 
 

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

hälsofrämjande arbetsplatser  

 
• Fokuserat arbetsmiljöarbete med ledning av 

föreskrift om organisatorisk och social 
arbetsmiljö 

• Särskilt fokus på digital arbetsmiljö 
• Aktiv medverkan i kommunövergripande 

satsningar som syftar till ökad arbetsglädje 
m.m. 

• Utveckling av aktivitetsbaserade 
arbetsplatser samt tillitsbaserat ledarskap 
och medarbetarskap 

Ekonomi 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser  
 

• Utvecklad ekonomistyrning och 
internkontroll 

• Verkställa utvecklings- och 
digitaliseringsplan 

• Stärkta insatser för att effektivisera 
verksamheten 

• Höja sökandet av extern finansiering av 
verksamheten 

Nyckeltal 
 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige 

   Nyckeltal Målsättning Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022  

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

100 % 73 %  85 %  100 %  

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

100 % 76 %  84 %  100 %  

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

100 % 78 %  84 %  100 %  

  Arbetslöshet, % av registerbaserad 
arbetskraft 16-64 år 

Lägre än riket 5,8 %  6,5 %    

 Öppet arbetslösa, % av registerbaserad 
arbetskraft 16-64 år 

Mål: Högst 4 % 3,1 %  3,2 %  4 %  

 Sökande i program, % av registerbaserad 
arbetskraft 16-64 år 

 2,8 %  3,3 %    

 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av 
registerbaserad arbetskraft 

Halvera 2015 års 
nivå 

9,3 %  10,9 %  5,5 %  

 Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av 
registerbaserad arbetskraft 

Halvera 2015 års 
nivå 

4,1 %  4 %    
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   Nyckeltal Målsättning Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022  

 Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av 
registerbaserad arbetskraft 

Halvera 2015 års 
nivå 

5,2 %  6,9 %    

 Andel ungdomar 18-24 år som varit utan 
arbete i mer än 12 månader, % av öppet 
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 

 18 %  12,7 %    

 Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av 
befolkningen, % 

Högst 3 % 2,8 %  2,7 %  3 %  

  Andel som går sammanhållen yrkesutbildning 
som får arbete inom 3 månader efter 
avslutad utbildning, % 

Minst 80 % 90 %  80 %  80 %  

  Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) Bland de 25 % 
bästa 
kommunerna 

    

  Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av 
registerbaserad arbetskraft 

Lägre än riket 21,2 %  18 %    

 Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av 
registerbaserad arbetskraft 

Lägre än riket 6,2 %  7,7 %    

 Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % 
av registerbaserad arbetskraft 

Lägre än riket 15 %  10,3 %    

 Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter 
ankomst till Piteå 

  151    

 Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter 
ankomst till Piteå, % 

50 %  81 %  50 %  

 Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs 
med minst godkänt, % 

Årlig förbättring 42 %  34 %    

  Utsläpp av växthusgaser inom kommunens 
gränser, ton CO2-ekv/inv 

     

 Fossila koldioxidutsläpp från 
kommunkoncernen, ton 

 1 132 ton     

 Andel miljöbilar av koncernens totala antal 
personbilar och lätta lastbilar, % 

 24,4 %  14,5 %    

 Andel miljöfordon som drivs av fossilfria 
bränslen av koncernens totala antal bilar, % 

 2,3 %  2,4 %    

  Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under 
året i kommunen, antal 

 147  68    

 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under 
året i stadsbygd, antal 

 147  68    

 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under 
året i landsbygd/glesbygd, antal 

 0  0    

 Färdigställda bostäder i småhus under året i 
kommunen, antal 

 45  84    

 Färdigställda bostäder i småhus under året i 
stadsbygd, antal 

 9  24    

 Färdigställda bostäder i småhus under året i 
landsbygd/glesbygd, antal 

 36  60    

  Antal km gång- och cykelväg  115  117    
 Antal under året nybyggda gång- och 

cykelvägar, km 
Ökning 1 km per 
år 

1,4  1,8  1  

 Antal polisrapporterade olyckor med 
personskador på kommunens vägnät, jmf 
medelvärde 5 år 

Jämför årets värde 
med medelvärdet 
5 år tillbaka som 
målvärde 

18  15    

 Antal polisrapporterade olyckor med döda 
på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år 

0 0  0  0  

 Antal resor i kollektivtrafik (inkl 
regionaltrafik) 

Öka årligen 561 816  465 977    

 Antal resor med länstrafikens lokala linjer Öka årligen 148 316  124 428    

 Antal resor med tätortstrafiken Öka årligen 413 500  341 549    

  Sjukfrånvaro, % 4,5 % år 2023 3,7 %  4,2 %  ≤4,5 %  
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   Nyckeltal Målsättning Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022  

 Andel heltidstjänster, % 95 % år 2024 96,9 %  93,6 %  95 %  

 Antal timmar som utförs av timanställda Minska 15 530  11 122    
 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 102,5 %  101,3 %  100 %  

  Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr 12,2 mkr  7,7 mkr  0 mkr  
 Nettokostnad miljö hälsa och hållbar 

utveckling, kr/inv 
 190  164    

 Extern finansieringsgrad, % MTN: 60% 
SBN: 40% 

53 %  53 %  40 %  

Taxor 
Inga förändrade taxor föreslås förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningarna. 
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Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 191 041 180 000 174 000 174 000 174 000 

Verksamhetens kostnader 333 657 329 156 332 039 329 181 329 019 

Kapitalkostnader 26 234 24 858 24 170 23 448 22 602 

Nettokostnad 168 850 174 014 182 209 178 629 177 621 

      

Intäkter markförsäljning  -10 000 -4 000 -4 000 -4 000 

      

Investeringsbudget      

Inkomster 947 1 850 0 0 0 

Utgifter 42 587 19 034 26 150 20 650 19 950 

Nettoinvesteringar 41 640 17 184 26 150 20 650 19 950 

Kapitalkostnader      

Specifikation 
Drift, tkr 2022 2023 2024 

Transportenheten fordon, intäkter motsvarade kapitalkostnader (resultatenhet) -110 -302 -464 

Särtaxa RKM 200 200 200 

Bärgning av Munksund 5 1 000   

 
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. 

Särtaxa RKM Avser att besluta om särtaxa resor till och från daglig verksamhet. 

Bärgning av Munksund 5 Nämnden erhåller maxbelopp om 1 mkr för bärgning av Munksund 
5. Nämnden återkommer till Kommunstyrelsen om hantering av 
bärgad båt. 

 
Investeringar, tkr 2022 2023 2024 

Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget) 50 50 50 

Investeringsram anläggningar utifrån komponentredovisning 1 500 1 500 1 500 

Mark- och fastighetsförvärv 3 300 2 800 3 300 

Reinvestering gator/vägar 13 000 13 000 13 000 

Investeringsram maskiner/fordon (transportenheten) 2 000 1 500 1 500 

Christinaprojektet, infrastruktur, inkl gc-vägar 2 300 1 800 600 

Öjagatan, inkl. gc-vägar 4 000   

Totalt 26 150 20 650 19 950 

 
Mark- och fastighetsförvärv Exklusive förvärv av naturmark 

Investeringsram maskiner/fordon Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för 
maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan 
förväntas 

Övrigt Exploatering näringsliv och Exploatering ökad befolkning ingår 
numera i Samhällsutveckling som finansieras av KS centrala pott. 

Gång- och cykelvägar enligt plan Ingår i övriga namngivna investeringar. 

Öjagatan, inkl. gc-vägar Beviljade investeringsmedel förutsätter beviljat bidrag. 
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Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad  

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden  2020 2019 2018 2017 2016  

Barn och unga - vår framtid 
     

 
 

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

 
Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 
Arbetet syftar till en god och hälsosam miljö idag och i framtiden. Det ska vara lätt att göra miljövänliga och 
hälsosamma val i vardagen. Alla ska ha tillgång till rent dricksvatten och säkra livsmedel. I takt med att Piteå växer 
ökar antalet ärenden och tillsynsbehovet inom samtliga verksamhetsområden. För att svara upp mot behov av insatser 
för tillstånd, tillsyn och rådgivning prioriteras tillgängliga resurser enligt behovsutredning och tillsynsplan. 
Fortlöpande utvecklingsarbete bedrivs för att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i 
tillsynsverksamheten 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Tillsynsarbetet inriktas på en hälsosam och trygg miljö för alla, men riktade insatser för barn, unga och äldre ges 
särskild vikt. Fortlöpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande i syfte 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. Arbetet inriktas också på att underlätta för verksamhetsutövare 
att ta sitt ansvar inom miljö och hälsa. Fortsatt utvecklingsarbete mot bakgrund av SKR:s utbildning Förenkla helt 
enkelt. 

Riktade övergripande mål 
Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Barn och unga 
- vår framtid  

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 

kommun  
 

• Fortsatt utvecklat arbete med att i tidiga 
skeden beakta barnens miljöer såväl 
utomhus som inomhus ur ett miljö- och 
hälsoperspektiv 

Barn och unga har en trygg och utvecklande 

uppväxt  
 

• Granskning av planer, program och bygglov 
ur ett barnperspektiv 

Barn och unga använder inte alkohol eller 

andra droger  
 

•  Alkoholtillsynen prioriterar tillsyn av 
verksamheter som vänder sig till unga 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

  Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare  

 
• Främja en god miljö och hälsa för invånarna 

genom tillsyn, information, 
mätning/provtagning och rådgivning 

• Professionellt och trevligt bemötande ska 
göra att fler vill leva och bo i Piteå 

 Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande  

 
• Tillsynsverksamhet som uppfyller krav på 

rättssäkerhet, likabehandling och saklighet. 
• Utveckla tillsynen – genom samordning, 

digitalisering, erbjuda e-tjänster. 
• Handlingsplan utifrån resultat av NKI 
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Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Demokrati 
och öppenhet   Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund  

 
• Tillsynsverksamhet som uppfyller krav på 

rättssäkerhet, likabehandling och saklighet. 

Service och bemötande utformas jämställt i 

kommunens alla verksamheter  
 

• Ökad tillgänglighet genom 
Medborgarservice, E-tjänster, telefontid 

• Webb-möten. 
• Som webbkund i alkoholärenden – ökar 

tillgängligheten till 24 h veckans alla dagar! 

Livsmiljö 
 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet  
 

• Genom behovsutredning och 
tillsynsplanering, som är samhällets 
viktigaste verktyg, nå en hållbar utveckling. 

• Verka för att företag och verksamheter har 
en god egenkontroll och uppfyller gällande 
livsmedel, hälso- och miljökrav. 

• Inventering av verksamhetsområdet för 
Piteås huvuddricksvattentäkt. 

• Påbörja arbete enligt den reviderade 
handlingsplanen förorenade områden 
(MIFO) 

• Tillsyn av alkohol och tobaksärenden, inkl. 
förbyggande arbete i samverkan med 
näringen och andra myndigheter 

Ekonomi 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser  
 

• Utvecklad ekonomistyrning och 
internkontroll 

• Ekonomisk balans mellan avgifter/taxor och 
skattefinansierad tillsyn 

Nyckeltal 
 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige 

   Nyckeltal Målsättning Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022  

  Andel kontrollerade verksamheter med 
godtagbar inomhusmiljö, % 

Årlig förbättring 96 %  64 %    

  Antal krogpersonal och serveringsansvariga 
som genomgått utbildning i ansvarsfull 
alkoholservering 

 9  21    

 Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker 
hantering, % 

100% av 
kontrollerade 
objekt 

100 %  100 %  100 %  

 Andel tillsynsbesök som visar att villkor för 
serveringstillstånd följs, % 

Årlig förbättring 100 %  100 %    

  Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL 
- insikt) 

Bland de 25 % 
bästa 
kommunerna 

-  -    

 Handläggningstid miljö, dagar 21 dagar 11   21  

  Andel livsmedelsanläggningar med god 
hygienisk hantering, % 

Årlig förbättring 90 %  85 %  94 %  

 Andel partiklar i luften i förhållande till 
miljökvalitetsnorm 

<40 µg/m3 
(miljökvalitetsnor
m) 

24,2 µg/m3  22 µg/m3    

 Andel kvävedioxid i luften i förhållande till 
miljökvalitetsnorm 

<40 µg/m3 14,1 µg/m3  9 µg/m3    

  Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr 0,6 mkr  0 mkr  0 mkr  
 Nettokostnad miljö hälsa och hållbar 

utveckling, kr/inv 
 190  164    

 Extern finansieringsgrad, % MTN: 60% 
SBN: 40% 

67 %  63 %  60 %  

Taxor 
Inga förändrade taxor föreslås, förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningarna. 
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Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 7 967 9 216 9 216 9 216 9 216 

Verksamhetens kostnader 12 477 13 972 13 722 13 722 13 722 

Kapitalkostnader 126 123 127 27 25 

Nettokostnad 4 636 4 879 4 633 4 533 4 531 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter      

Nettoinvesteringar      

Kapitalkostnader      

Specifikation 
Drift, tkr 2022 2023 2024 

    

 
Investeringar, tkr 2022 2023 2024 

    

Totalt    
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Socialnämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden  2020 2019 2018 2017 2016  

Barn och unga - vår framtid 
     

 
 

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Personal 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 
Socialtjänsten är en av kommunens största arbetsgivare och genom att arbeta med kompetensförsörjningsinsatser och 
andra insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare kan socialtjänsten locka fler att bo och verka i Piteå. Genom att 
erbjuda en trygg och säker socialtjänst kan förvaltningen också bidra till en ökad inflyttning. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Intensivt 
arbete för att öka möjligheterna för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar 
exempelvis genom särskild introduktion som medför en språkutvecklande arbetsplats. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Arbeta för en tillgänglig socialtjänst som bidrar till att medborgarna 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 och civilsamhället för att utveckla verksamheten. 

Riktade övergripande mål 
Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Barn och unga 
- vår framtid  

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 

kommun  
 

Jobba med tidiga förebyggande insatser, ofta i 
samarbete med andra aktörer. Fortsätta arbetet med 
hemmaplanslösningar. 

Barn och unga har en trygg och utvecklande 

uppväxt  
 

Socialtjänsten ska arbeta för att barn ska må bra och 
ges förutsättningar för att slutföra skolan. Detta görs i 
samverkan med Utbildningsförvaltningen. 

Barn och unga använder inte alkohol eller 

andra droger  
 

Arbeta med tidiga, förebyggande insatser för att 
minska behovet av institutionsvård och andra mer 
ingripande insatser. 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

  Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare  

 
Genomföra insatser som bidrar till att vara en attraktiv 
arbetsgivare som kan locka fler kvinnor och män att 
bo och verka i Piteå, exempelvis genom olika 
komptensförsörjningsinsatser. 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för 
ungdomar att etablera sig på 

arbetsmarknaden  

 
Socialtjänsten arbetar aktivt som praktikanordnare för 
personer från såväl utbildningar som 
arbetsmarknadsprojekt. Samverkan med 
Samhällsbyggnad sker för dem som uppbär 
försörjningsstöd i syfte att de ska komma ut i egen 
försörjning. 

 Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande  

 
Socialtjänsten fortsätter i den mån det är möjligt att 
samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att 
utveckla verksamheten och Piteå som ort. 
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Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Demokrati 
och öppenhet   Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund  

 
Besluta om och genomföra aktiviteter utifrån 
riktlinjerna om mänskliga rättigheter. 

Säkerställa att information till medborgare är lättläst, 
uppläsningsbar och går att förstå. 

Fortsätta inkluderingsarbetet genom att erbjuda 
människor med olika bakgrund, behov och 
förutsättningar praktikplatser och arbete. 

Service och bemötande utformas jämställt i 

kommunens alla verksamheter  
 

Besluta om och genomföra aktiviteter rörande 
jämställdhet i socialtjänstens verksamheter. 

I det vardagliga arbetet analysera och reflektera hur 
olika beslut påverkar kvinnor respektive män för att 
kunna åtgärda ojämställdhet. 

Livsmiljö 
 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet  
 

Social hållbarhet - Socialtjänsten arbetar för en ökad 
delaktighet med brukaren i fokus där brukaren 
upplever att man har inflytande och möjlighet att 
påverka sin livssituation. 

Ekologisk hållbarhet - Arbeta med digitala lösningar för 
möten och utbildningar som utvecklats under åren 
med pandemin. Satsningar på att hitta lokala lösningar 
vid placeringar av barn och unga bidrar till färre resor 
både för brukaren/anhöriga samt socialtjänstens 
personal. 

Ekonomisk hållbarhet - Arbeta med ett långsiktigt tänk 
för att använda socialtjänstens resurser på ett hållbart 
och effektivt sätt. 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

 
 

Fortsätta arbetet med En ingång för att öka 
tillgängligheten och samordna insatser för 
medborgaren. 

Öka tillgängligheten exempelvis genom införande av 
fler e-tjänster. 

  

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande 

boendemiljöer  
 

Socialtjänsten arbetar aktivt med lokalfrågor och 
strategier för framtida behov. 

Fortsätta arbetet med nytt särskilt boende på 
Strömnäsbacken. 

Utveckla nytt arbetssätt för inflyttningsprocessen, från 
beslut till verkställighet. Ta fram ny boendeplan för 
2022 samt en boendestrategi för att se till att brukare 
får stöd på rätt sätt. 

Personal 
 

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

hälsofrämjande arbetsplatser  

 
Arbeta vidare med bemanningsstrategin där bland 
annat implementeringsarbete kvarstår i 
verksamheterna. Inom personlig assistans fortsätter 
arbetet med Heltidsresan. 

Aktivt arbeta med kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling, både för att behålla befintlig 
personal samt för att rekrytera nya medarbetare. 

Ekonomi 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser  
 

Uppföljning på avdelningsnivå och enhetsnivå för att 
utveckla analysarbetet och skapa förutsättningar för 
förvaltningens ekonomer att ge rätt stöd till chefer. 
Arbeta vidare efter den framtagna ekonomiska 
handlingsplanen för att på sikt nå en budget i balans. 

Nyckeltal 
 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige 

   Nyckeltal Målsättning Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022  

  Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel 
(%) 

 7,75 %     

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

     

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

     

 Invånare 0-20 år placerade i familjehem, 
antal/1000 invånare 0-20 år 
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   Nyckeltal Målsättning Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022  

 Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn 
och Familj 

 1 706  1 573    

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

 96 %  96 %    

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

 3 %  4 %    

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

 320 479   

  Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta 
personer 

90 % 48   90  

 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel (%) 

 26,8 %     

  Personaltäthet inom vård och 
omsorgsboende, årsarbetare per plats 

0,835 0,835  0,799    

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

 2,7 %     

 Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt 
månader 

 3,8  3,5    

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

95-100 % 98 %  98 %  95 %  

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

95-100 % 94 %  94 %  95 %  

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

 46 %  51 %    

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

 39 %  51 %    

 Personer 75+ år i särskilt boende med 
olämpliga läkemedel, andel (%) 

 10,3 %  9,9 %    

 
 Personer 75+ år i särskilt boende med tio 

eller fler läkemedel, andel (%) 
 30,2 %  29,6 %    

 
 Följsamhet till basala hygienrutiner i särskilt 

boende för äldre, andel (%) 
     

 Följsamhet till basala klädregler i särskilt 
boende för äldre, andel (%) 

     

  Sjukfrånvaro, % 4,5 % år 2023 6,7 %  8,6 %  ≤4,5 %  
 Andel heltidstjänster, % 95 % år 2024 98,7 %  83,7 %  95 %  

 Antal timmar som utförs av timanställda Minska 418 302  405 630    
 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 99,4 %  102,4 %  100 %  

 Anställda utrikes födda inom individ- och 
familjeomsorg, balanstal 

1, dvs spegla 
befolkningen 

0,86   1  

 Anställda utrikes födda inom omsorg om 
äldre och personer med 
funktionsnedsättning, balanstal 

1, dvs spegla 
befolkningen 

1,33   1  

  Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr -52 mkr  -37,5 mkr  0 mkr  

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

max 3 månader   92  
 

  Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg 90 % nöjdhet 49   -  

På målet om personaltäthet inom vård och omsorgsboende föreslås en ändring av målvärdet till 0,884 årsarbetare per plats, i det räknas 
sjuksköterskebemanningen in. I utfall 2020 var sjuksköterskorna exkluderade. 
På målet om personaltäthet inom vård och omsorgsboende föreslås en ändring av till 0,884 årsarbetare per plats, i det räknas 
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sjuksköterskebemanning. 

Taxor 
Sedan 2018 räknas hemtjänsttaxorna upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). För 2021 ökade de med 0,7%, vilket 
motsvarar en höjning om 2 kr för serviceinsatser och ledsagning (från 271 kr/timme till 273 kr/timme) och 0,9%, en 
höjning om 2 kr, för omsorgsinsatser och nattpatrull (från 216 kr/timme till 218 kr/timme). 
Enligt beslut taget i SN 2018-09-07 beslutades ett införande av möjlighet för brukare på särskilda boenden för äldre 
att köpa förbrukningsartiklar. Förändringen började gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräkning av nya 
avgifter sker årligen enligt Omsorgsindex från SKL. Inför 2021 innebär det en höjning på 0,9% för den individuella 
kostnaden vilket ger de nya priserna 362 kr/månad/boende och 492 kr/månad/parboende. 
Övriga taxor förblir oförändrade under 2021 och kommer att fortsätta ses över regelbundet och jämföras med andra 
kommuner samt Regionens avgifter för att kunna föreslå ändring av samtliga för nämnden. 

Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investeringar, tkr 

Socialnämnden Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter -285 678 -252 490 -252 490 -252 490 -252 490 

Verksamhetens kostnader 1 243 541 1 169 831 1 168 292 1 167 866 1 167 792 

Kapitalkostnader 3 237 3 463 3 366 2 915 2 641 

Nettokostnad 961 100 920 804 919 168 918 291 917 943 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter 2 331 1 974 40 000 80 000 40 000 

Nettoinvesteringar 2 331 1 974 40 000 80 000 40 000 

Kapitalkostnader      

Specifikation 
Drift, tkr 2022 2023 2024 

    

 
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. 

Gruppbostäder: Nämnden får återkomma med konkret förslag på hur gruppbostad 
kan upprättas. 

Nytt verksamhetssystem Nämnden har motsvarande kostnader för nuvarande 
verksamhetssystem. Nytt system finansieras inom egen ram genom 
effektivisering av verksamheten med hjälp av utvecklade arbetssätt. 

Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre Återkom med äskande närmare färdigställande av boendet. 

 
Investeringar, tkr 2022 2023 2024 

Nytt särskilt boende för äldre 32 000 80 000 40 000 

Av nämnden egen prioritering 8 000   

Totalt 40 000 80 000 40 000 

 
Av nämnden egen prioritering Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med 

beviljade medel med återkoppling senast under oktober inför 
slutgiltigt beslut. 
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Gemensam kost- och servicenämnd 
Mål och nyckeltal 

Riktade övergripande mål 
Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Ekonomi 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser  
 

• Arbeta för att minimera matsvinn i 
produktionsköket. 

• Genomför åtgärder som främjar kvalitet, 
effektivitet samt begränsa kostnadsökningar. 

Mål beslutade av nämnd/styrelse 
Område 2020 Nämndsmål 2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Ekonomi 
 

Matsvinnet i Öjebyns produktionskök ska 
minska med 50 % till år 2030  

 

  Inköp av lokalproducerade livsmedel ska öka 
 

 

  Inköp av ekologiska livsmedel ska öka 
 

 

Nyckeltal 
 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige 

   Nyckeltal Målsättning Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022  

  Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr 0 mkr  0 mkr  0 mkr  
  Matsvinn/gäst, gram (Kökssvinn) Minska     

  Andel lokalproducerade livsmedel som 
inhandlats 

Öka     

  Andel ekologiska livsmedel som inhandlats, % Öka     

Ekonomi 
Sammanställning drift och investering 
Drift- och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 24 899 26 823 26 456 26 456 26 456 

Verksamhetens kostnader -24 899 -26 823 -26 456 -26 456 -26 456 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0  

varav      

Luleå kommun 22 904 24 569 24 139 24 139 24 139 

Piteå kommun 1 995 2 254 2 317 2 317 2 317 

      

Investeringsbudget      

Inkomster 0 0 0 0 0 

Utgifter 0 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Specifikation 
Drift, tkr 2022 2023 2024 

    

Investeringar, tkr 2022 2023 2024 

    

Totalt    
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Gemensam överförmyndarnämnd 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden  2020 2019 2018 2017 2016  

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, 
kultur och samhällsservice 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 
Att kommunerna ska öka sitt invånarantal kan medföra fler som behöver stöd och hjälp av god man och förvaltare. 
Överförmyndarnämnden ska fortsätta arbeta för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att 
huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar. 
Arbetet med information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunerna ska utvecklas 
samt arbetet med tillgänglighet, bemötande och service. 

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Genom stöttning och hjälp av god man och förvaltare kan huvudmän förberedas för att komma ut i sysselsättning 
eller arbete som gynnar kommunernas näringsliv. 

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn 

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. Detta har efterfrågats av ställföreträdare och medborgare. 
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. 

Riktade övergripande mål 
Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

  Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi 
medborgare vill ha, balans mellan arbete, 
rekreation, kultur och samhällsservice  

 
 

 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare  

 
Arbeta med att utveckla information till medborgare, 
intresseföreningar, anställda och politiker i kommunen 
samt arbeta med tillgänglighet bemötande och service. 
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Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

 Företagsamma människor och 
konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder 
Älvsbyn  

 
 

 Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande  

 
 

Demokrati 
och öppenhet   Tillsammans lever vi gott i framtidsrika 

Älvsbyn  
 

 

 Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund  

 
Arbeta för att förbättra tillsyn av ställföreträdare för 
att medborgare ska känna trygghet med verksamheten. 
Arbetet med att förenkla och revidera blanketter och 
göra dem användarvänliga kommer att fortgå. 

Ekonomi 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser  
 

Att kontinuerligt följa upp budget och resultat. 

Nyckeltal 
 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige 

   Nyckeltal Målsättning Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022  

  Antal ställföreträdare i 
överförmyndarnämnden 

 300 st  252 st    

 Antal ställföreträdare i Piteå kommun  247 st  205 st    

 Antal ställföreträdare i Älvsbyns kommun  53 st  47 st    

 Antal ärenden hos överförmyndarnämnden 
som berör barn och unga 

 253  275    

 Antal ärenden hos överförmyndarnämnden 
som berör barn 0-17 år 

 199  247    

 Antal ärenden hos överförmyndarnämnden 
som berör unga 18-24 år 

 54  28    

  Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr 0 mkr  0 mkr  0 mkr  
  Andel granskade årsräkningar per den sista 

oktober 
100 % 100 %  100 %  100 %  

Taxor 
Överförmyndarnämnden saknar taxor. 
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Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift- och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 5 770 5 864 5 138 5 134 5 133 

Verksamhetens kostnader 5 732 5 827 5 101 5 101 5 101 

Kapitalkostnader 38 37 37 33 32 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

varav      

Älvsbyns kommun 1 089 1 108 1 108 1 108 1 108 

Piteå kommun 4 681 4 756 4 030 4 026 4 025 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter      

Nettoinvesteringar      

Kapitalkostnader      

Specifikation 
Drift, tkr 2022 2023 2024 

Resursförstärkning 200 200 200 

 
Resursförstärkning Nämnden beviljas utökad ram för hantering av mer komplexa 

ärenden.  

 
Investeringar, tkr 2022 2023 2024 

    

Totalt    
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Gemensam räddningsnämnd 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Strategiska områden  2020 2019 2018 2017 2016  

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Personal 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

 
Nämnden är ny sedan 1 januari 2020. Den historiska bedömningen av de Strategiska områdena kommer från den 
tidigare räddningstjänstverksamheten i Piteå kommun. Då Piteå och Älvsbyn under 10 år samarbetat nära och samma 
räddningschef delat sin tid mellan kommunerna bedöms måluppfyllelsen i Älvsbyn vara likvärdig med Piteås. 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, 
kultur och samhällsservice 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 
Den gemensamma räddningsnämndens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten är: 
•att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor 
•att agera vid en olycka om den egna förmågan inte räcker till och hjälpa de drabbade med en effektiv 
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. 

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Ett led i att Piteå och Älvsbyn 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 
brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, 
miljö och egendom. 

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Räddningstjänsten lägger fokus 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. 
En satsning för att presentera/introducera våra yrken för att bredda mångfalden planeras under året i samarbete med 
samverkansgruppens fackliga representanter. 
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Riktade övergripande mål 
Strategiska 
områden  2020 Övergripande mål  2020 Arbete för ökad måluppfyllelse 

Utbildning, 
arbete och 
näringsliv 

  Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi 
medborgare vill ha, balans mellan arbete, 
rekreation, kultur och samhällsservice  

 
 

 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 

till 2050 50 000 invånare  

 
Fokus på kärnverksamheten. 

 Företagsamma människor och 
konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder 
Älvsbyn  

 
 

 Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande  

 
Fokus på kärnverksamheten. 

Demokrati 
och öppenhet   Tillsammans lever vi gott i framtidsrika 

Älvsbyn  
 

 

 Piteå präglas av en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund  

 
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. 

Personal 
 

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

hälsofrämjande arbetsplatser  

 
Fortsätta det arbete som gett mycket bra värden på 
nyckeltal. Se även Demokrati och öppenhet. 

Ekonomi 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser  
 

Arbeta aktivt med intäkter och kostnader. 

Nyckeltal 
 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige 

   Nyckeltal Målsättning Utfall 2019 Utfall 2020 Målvärde 2022  

  Sjukfrånvaro, % 4,5 % år 2023 1,3 %  2 %  ≤4,5 %  

 Andel heltidstjänster, % 95 % år 2024 100 %  97,9 %  95 %  
 Antal timmar som utförs av timanställda Minska 387  1 484    

 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 94,6 %  100,1 %  100 %  

  Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr Lägst 0 mkr 0,9 mkr  0 mkr  0 mkr  

  Andel undervisade klasser i brandkunskap i 
åk 7 grundskolan och årskurs 1 gymnasiet 

100 %   100  

Antal brandmanna- och ingenjörselever      

  Antal utbildade inom områdena, brand, skydd 
och säkerhet 

1500/år   1 500  

Andel genomförda tillsynsbesök inom brand, 
skydd och säkerhet 

100 %   100 %  

  Antal bränder      

Antal bostadsbränder      

Antal trafikolyckor      

Nöjd-Medborgar-Index Räddningstjänst      

Taxor 
Alla taxor för den gemensamma räddningsnämnden har revideras/förnyas under 2020 och kommer löpande justeras 
av den gemensamma räddningsnämnden med beslutade index. 
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Ekonomi 

Sammanställning drift och investering 
Drift- och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 56 721 56 320 52 457 52 249 52 107 

Verksamhetens kostnader 54 326 53 460 50 360 50 360 50 360 

Kapitalkostnader 2 395 2 860 2 097 1 889 1 747 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

      

varav      

Älvsbyns kommun 12 025 11 940 11 940 11 940 11 940 

Piteå kommun 44 696 44 380 40 517 40 309 40 167 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter  2 600 2 600 2 600 2 600 

Nettoinvesteringar  2 600 2 600 2 600 2 600 

Kapitalkostnader      

Specifikation 
Drift, tkr 2022 2023 2024 

    

 
Omfördelning från drift till investering Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 

budgetår får göras med maximalt 500 tkr under förutsättning att 
Räddningsnämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 

Gemensamt ledningssystem i Norr- och Västerbotten Återkomma när det finns mer konkreta beslut på vad det kan 
innebära ekonomiskt. 

 
Investeringar, tkr 2022 2023 2024 

Investeringsram utrustning/fordon 2 600 2 600 2 600 

Totalt 2 600 2 600 2 600 

 
Investeringsram maskiner/fordon: Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för 

maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan 
förväntas. 
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Ekonomiska sammanställningar 
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Resultatbudget 
2022–2024 (tkr) 
 

 
 

Ekonomiska mått 
2022–2024 (tkr) 

 

 
 

 

Inkl ramökningar och engångs- Budget Budget Plan Plan
anslag 2021 2022 2023 2024

Intäkter 596 421 590 471 590 421 590 471
Kostnader -2 905 669 -2 921 351 -2 897 233 -2 880 723
Netto verksamhet -2 309 248 -2 330 880 -2 306 812 -2 290 252
Central pott till KS förfogande -65 751 -141 919 -230 544 -321 784
Pensionsavs - individuell del -92 257 -93 508 -96 374 -99 417
Pensionsskuldförändring -8 650 -7 727 -1 758 -13 887
Avskrivningar -124 540 -129 663 -136 037 -142 726
Nettokostnader -2 600 446 -2 703 697 -2 771 525 -2 868 066

Skatteintäkter 2 197 187 2 275 166 2 331 285 2 401 016
Utjämnings-/statsbidrag 484 022 476 722 473 539 475 253
Finansnetto 21 964 21 964 21 964 21 964
Ränta pensionsavsättning -3 637 -5 009 -6 242 -8 016

Årets resultat 99 090 65 146 49 021 22 151
varav reservfond ränteintäkter 2 800 2 800 2 800 2 800

MÅL Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024

Resultatets andel av skatte-
intäkter och statsbidrag, % 1,5-2 % 3,70% 2,37% 1,75% 0,77%

Likviditet: Betalningsberedskap i 
dagar 30 70 68 69 69
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Kassaflödesbudget 
2022–2024 (tkr) 
 

 

Balansbudget 
2022-2024 (tkr) 

 
 

Investeringar enligt förslag Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024

Den löpande verksamheten
Årets resultat 99 090 65 146 49 021 22 151
Justering för av-/nedskrivningar 124 540 129 663 136 037 142 726
Just övriga likviditetspåv poster 104 544 106 244 104 374 121 320
Medel från verksamheten 328 174 301 053 289 432 286 197
Ökn/minskn kortfristiga skulder -91 075 -92 257 -93 508 -96 374
Medel fr löpande verksamheten 237 099 208 796 195 924 189 823

Investeringsverksamheten
Förvärv materiella anläggntillgånga -227 845 -246 314 -261 714 -255 114
Förskjutning investeringar 32 000 -13 000 -13 000 -13 000
Försäljn materiella anl tillgångar
Förvärv finansiella anläggntillgångar
Medel fr investeringsvhten -195 845 -259 314 -274 714 -268 114

Finansieringsverksamheten
Ökning långfristiga fordringar 30 000 100 000 100 000 100 000
Medel fr finansieringsvhten 30 000 100 000 100 000 100 000

Förändring likvida medel 71 254 49 482 21 210 21 709
varav kommunen 68 454 46 682 18 410 18 909
varav reservfond 2 800 2 800 2 800 2 800

Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024

Anläggningstillgångar 3 071 986 3 088 637 3 114 314 3 126 702
Övriga omsättningstillgångar 614 750 614 750 614 750 614 750
Likvida medel kommunen 397 035 443 717 462 127 481 036
Likvida medel reservfond 29 930 32 730 35 530 38 330
Summa tillgångar 4 113 701 4 179 834 4 226 721 4 260 818

Eget kapital 2 779 233 2 731 379 2 667 400 2 576 551
varav årets resultat 99 090 65 146 49 021 22 151
Avsättning pensioner 233 644 246 380 254 380 276 283
Långfristiga skulder 261 308 361 308 461 308 561 308
Kortfristiga skulder 839 516 840 767 843 633 846 676
Summa skulder, eget kapital 4 113 701 4 179 834 4 226 721 4 260 818
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Driftbudget 
2022–2024 (tkr) 

    

Inkl ramökning och Budget Budget Plan Plan
engångsanslag 2021 2022 2023 2024

Totalt
Kostnader 3 463 569 3 483 820 3 468 512 3 461 394
Intäkter 1 154 321 1 152 940 1 161 700 1 171 142
Netto verksamhet 2 309 248 2 330 880 2 306 812 2 290 252
Central pott till KS förfogande 65 751 141 919 230 544 321 784
Pensionsavs - individuell del 92 257 93 508 96 374 99 417
Pensionsskuldförändring 8 650 7 727 1 758 13 887
Avskrivningar 124 540 129 663 136 037 142 726
Nettokostnader 2 600 446 2 703 697 2 771 525 2 868 066

91 812 69 128 95 768
Kommunfullmäktige
Kostnader 5 254 7 162 5 941 7 461
Intäkter 40 40 40 40
Nettokostnad 5 214 7 122 5 901 7 421

Kommunstyrelsen - KLF
Kostnader 211 708 201 533 201 149 198 474
Intäkter 15 053 15 053 15 053 15 053
Nettokostnad 196 655 186 480 186 096 183 421
varav tillväxtpolitisk reserv 21 000 20 000 20 000 20 000
gemensamma nämnder;
Kost- och Servicenämnden 2 317 2 317 2 317 2 317
Överförmyndarnämnden 3 835 4 030 4 026 4 025

Gemensam Räddningsnämnd
Kostnader 43 847 44 151 43 943 43 801
Intäkter 3 634 3 634 3 634 3 634
Nettokostnad 40 213 40 517 40 309 40 167

Barn- och utbildningsnämnden
Kostnader 1 096 993 1 094 062 1 091 338 1 090 942
Intäkter 173 219 173 219 173 219 173 219
Nettokostnad 923 774 920 843 918 119 917 723

Fastighets- o servicenämnden 
Kostnader 457 248 464 632 459 085 458 068
Intäkter 347 163 347 163 347 163 347 163
Nettokostnad 110 085 117 469 111 922 110 905
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Inkl ramökning och Budget Budget Plan Plan
engångsanslag 2021 2022 2023 2024

Kultur- och fritidsnämnden
Kostnader 149 724 143 598 140 914 139 918
Intäkter 14 625 14 675 14 625 14 675
Nettokostnad 135 099 128 923 126 289 125 243

Miljö- och tillsynsnämnden
Kostnader 12 094 11 848 11 748 11 746
Intäkter 7 215 7 215 7 215 7 215
Nettokostnad 4 879 4 633 4 533 4 531

Samhällsbyggnadsnämnden
Kostnader 346 180 348 712 345 132 344 124
Intäkter 172 503 166 503 166 503 166 503
Nettokostnad 173 677 182 209 178 629 177 621

Socialnämnden
Kostnader 1 184 923 1 183 287 1 182 410 1 182 062
Intäkter 264 119 264 119 264 119 264 119
Nettokostnad 920 804 919 168 918 291 917 943

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 -44 402 -15 165 -13 148 -15 202
Intäkter 156 750 161 319 170 129 179 521
Nettokostnad -201 152 -176 484 -183 277 -194 723
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Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar 
2022–2024 (tkr) 

 
 

  

Ramökningar/engångsanslag ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut
driftbudget och resultatbudget 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Totalt
Ramökning 9 950 2 900 7 350 700 9 450 2 800
Netto styrelser/nämnder 9 950 2 900 7 350 700 9 450 2 800
Kommunfullmäktige 0 0 300 300 2 400 2 400
Val 2022, adminstrativa uppgifter 300 300 0
EP val 2024 2 400 2 400
Kommunstyrelsen - KLF 0 0 0 0 0 0
Vhtutveckling med digitalt stöd är flaskhals.
Budget- och skuldverksamhet, ansträngt läge
Etableringsfunktionen behöver förstärkas och prioriteras

Gemensam räddningsnämnd 700 0 700 0 700 0
Eventuellt ett gemensamt ledningssystem i Norr- och 
Västerbotten, kan innebära en årsarbetare till tänkt 
gemensam räddningscentral. Implementation under 2022 700 700 700

Fastighets- och servicenämnden 0 0 0 0 0 0
Tillgänglighet till IT-strateg

Kultur- och fritidsnämnden 1 900 1 500 0 0 0 0
Se över möjligheten att bygga ishall
Drift av Lindbäcksstadion i kommunal regi, engångs 500 500 0 0
"Mästerlig folkfest" under SM-veckan 2022, engångs 1 400 1 000 0 0

Samhällsbyggnadsnämnden 1 000 1 200 0 200 0 200
Klimatförändringar ger ökat behov av resurser till 
vinterväghållningen. Utebliven priskompensation leder ökad 
risk för underhållskuld pga lägre barmarksunderhåll
GIS-verksamheten svår att klara - ökad samverkan kan 
vara aktuell
Särtaxa RKM 200 200 200
Bärgning av Munksund 5, engångs 1 000 1 000

Miljö- och tillsynsnämnden 0 0 0 0 0 0
Behovsutredning visar på resursbehov om 16 årsarbetare, 
idag är tillgängliga resurser 14, fortsatt risk för tillsynsskuld.

Socialnämnden 6 000 0 6 000 0 6 000 0
Drift av gruppbostad, målsättning med uppstart under 2022 6 000 6 000 6 000

Överförmyndarnämnden 350 200 350 200 350 200
Medel för att använda resurs som avlastning med 
administrativa uppgifter samt enklare granskning av 
årsräkningar under del av år, jan-april.
Minskat bidrag Migrationsverket - samma kostnadsnivå 350 200 350 200 350 200

Page 136 of 473



 Driftbudget – drift pga. investeringar  

71 
 

Driftbudget – Drift pga. investeringar 
2022–2024 (tkr)  

 

 
 
  

Ramökningar/engångsanslag ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut
driftbudget och resultatbudget 2022 2022 2023 2023 2024 2024

Totalt
Ramökning 612 0 6 038 2 439 22 662 2 439
Intäkter ökning -110 -110 -302 -302 -464 -464
Netto styrelser/nämnder 502 -110 5 736 2 137 22 198 1 975

Kommunstyrelsen 80 0 2 655 2 475 2 655 2 475
Kommunledningsförvaltningen
Digitaliserad inköpsprocess 0 0 2 475 2 475 2 475 2 475
Särskilda digitaliseringsinsatser 80 0 180 180 0

Barn- och utbildningsnämnden 200 0 164 -36 164 -36
Investeringsplan för lokaler och miljö 0 0 -36 -36 -36 -36
Reinvestering digital infrastruktur 200 0 200 0 200 0

Kultur- och fritidsnämnden 249 0 1 173 0 2 344 0
Christinaprojekt kulturflygeln 249 0 1 163 0 2 298 0
Utveckling lekpark, Badhusparken, övrigt 0 0 10 0 10 0
Trädplan 0 0 0 0 36 0

Samhällsbyggnadsnämnden -27 -110 -181 -302 -315 -464
Transportenheten fordon, intäkter motsvarande 
kapitalkostnader (resultatenhet) -110 -110 -302 -302 -464 -464
Gång- och cykelvägar enligt plan 13 0 13 0 13 0
Haraholmen 17 0 34 0 34 0
Exploatering näringsliv 17 0 29 0 35 0
Stadsutveckling Öster, väg SÄBO 0 22
Exploatering ökad befolkn. Ljungheden och 
Lekatten 36 0 36 0 36 0
Berget (Universitetsområdet) 0 0 9 0 9 0
Markförsäljning 4 mkr ingår redan i ram 0 0 0 0 0 0

Socialnämnden 0 0 1 925 0 17 350 0
Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre 
(personal, hyra, material, mm) 0 0 0 0 13 500 0
Nytt verksamhetssystem 0 0 1 925 0 3 850 0
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Driftbudget – Tillfälliga ramökningar drift pga. investeringar 
2022–2024 (tkr) 

 

 
 

Tillfälliga ramökningar ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut
driftbudget och resultatbudget 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Totalt
Tillfällig Ramökning 7 750 5 225 6 640 0 3 585 0

Netto styrelser/nämnder 7 750 5 225 6 640 0 3 585 0

Barn- och utbildningsnämnden 225 225 175 0 250 0
Investeringsplan för lokaler och miljö 225 225 175 0 250 0

Fastighets- och servicenämnden: 7 525 5 000 6 465 0 3 335 0
Takskada Norrmalmia, pågående projekt 270 0 0 0 0 0
Ombyggnad tak Oden, pågående projekt 720 600 0 0 0 0
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o 
utrustning, löpande anslag, pågående proj 765 500 765 0 810 0
Stadshuset inkl parkering, pågående projekt 2 750 2 500 3 750 800
Christinaprojekt tak bibliotek - pågående projekt 1 400 1 400 240 240

Konvertering av köldmedium i två produktionskök 225 0 225 0
Klimatanpassning, inventering och åtgärder 45 0 135 0 135 0
Reinvestering 2 (återtagande eftersatta 
reinvesteringar) 1 350 0 1 350 1 350

Page 138 of 473



 Kommentarer och tillkommande uppdrag driftbudget  

73 
 

Kommentarer driftbudget 
 
Allmänt 
Grunden för bedömning av tillskott i driftsbudget är Riktlinjer för verksamhetsplan 2022–2024, som fastslår att 
styrelse/nämnder ska klara verksamheten inom givna driftsramar utan tillkommande äskanden. Styrelse och 
nämnder har ett gemensamt ansvar att arbeta kostnadseffektivt och med återhållsamhet i syfte att uppnå de 
ekonomiska målen och skapa utrymme för utvecklingsarbete inom den egna verksamheten. 
Nedan redovisas avsteg från Riktlinjerna, där politiska prioriteringar gjorts utifrån omvärldsanalys, resultat och 
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: Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag 

till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 
000 tkr under förutsättning att Kommunstyrelsen efter omfördelning 
klarar en budget i balans. 

  
 Omfördelning av driftbudget mellan nämnder: Kommunstyrelsen och 

Fastighets- och servicenämnden får under året omfördela budget 
sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kyld mat till 
äldreomsorgen i samverkan med Luleå kommun. 

 
 Förstärkning av etableringsfunktion: Kommunstyrelsen får i uppdrag att 

organisera sig för ett starkt etableringsarbete inom befintlig ram.        
  
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. 

 
Fastighets- och servicenämnden: 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. 

 
 Omfördelning av driftbudget mellan nämnder: Kommunstyrelsen och 

Fastighets- och servicenämnden får under året omfördela budget 
sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kyld mat till 
äldreomsorgen i samverkan med Luleå kommun. 

 
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. 

 
 Drift av Lindbäcksstadion i kommunal regi: Utredning av en långvarig 

lösning ska genomföras och nämnden får i uppdrag att återkomma med 
den. 

 
 ”Mästerlig folkfest” under SM-veckan 2022: Ska ske i samverkan med 

det lokala näringslivet.  
 
 Christinaprojekt kulturflygel: Nämnden får återkomma i kommande 

verksamhetsplaner med effekterna av detta.  
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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. 

 
 Bärgning av Munksund 5: Nämnden erhåller maxbelopp om 1 mkr för 

bärgning av Munksund 5. Nämnden återkommer till Kommunstyrelsen 
om hantering av bärgad båt.  

 
 Särtaxa RKM: Avser att besluta om särtaxa resor till och från daglig 

verksamhet.  
  
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. 

  
Gruppbostäder: Nämnden får återkomma med konkret förslag på hur 
gruppbostad kan upprättas. 

 
Nytt verksamhetssystem: Nämnden har motsvarande kostnader för 
nuvarande verksamhetssystem. Nytt system finansieras inom egen ram 
genom effektivisering av verksamheten med hjälp av utvecklade 
arbetssätt. 
 
Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre: Återkom med äskande 
närmare färdigställande av boendet. 
 

Gemensam överförmyndarnämnd: Resursförstärkning: Nämnden beviljas utökad ram för hantering av mer 
komplexa ärenden.   
 

Gemensam räddningsnämnd: Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag 
till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 
500 tkr under förutsättning att Räddningsnämnden efter omfördelning 
klarar en budget i balans. 

 
 Gemensamt ledningssystem i Norr- och Västerbotten: Återkomma när 

det finns mer konkreta beslut på vad det kan innebära ekonomiskt. 
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Investeringsbudget 
2022–2024 (tkr)  

 

 

Ingår i kassaflödesbudget Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2023

Totalt
Utgifter 230 189 246 314 261 714 255 114
Inkomster 0 0 0 0
Nettoinvestering 230 189 246 314 261 714 255 114
Varav lånefinansierat 0 0 0
Investeringsreserv 0 0 0
Nettoinvestering löpande pris 230 189 246 314 261 714 255 114
Förskjutning investeringar 0

Kommunfullmäktige
Utgifter 1 500 0 0 0
Nettoinvestering 1 500 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsen
Central pott till KS förfogande 31 139 3 000 5 000 40 000
Utgifter KLF 19 898 11 700 8 000 8 000
Nettoinvestering 51 037 14 700 13 000 48 000

Gemensam räddningsnämnd
Utgifter 5 836 2 600 2 600 2 600
Nettoinvestering 5 836 2 600 2 600 2 600

Barn- och utbildningsnämnden
Utgifter 27 983 86 133 92 933 82 433
Nettoinvestering 27 983 86 133 92 933 82 433

Fastighets- och servicenämnd
Utgifter 95 178 60 600 44 800 56 400
Nettoinvestering 95 178 60 600 44 800 56 400

Kultur- och fritidsnämnden
Utgifter 11 520 16 131 7 731 5 731
Nettoinvestering 11 520 16 131 7 731 5 731

Miljö- och tillsynsnämnden
Utgifter 0 0 0 0
Nettoinvestering 0 0 0 0
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Ingår i kassaflödesbudget Budget Budget Plan Plan
0 2021 2022 2023 2023

Samhällsbyggnadsnämnden
Utgifter 19 984 26 150 20 650 19 950
Inkomster 0 0 0 0
Nettoinvestering 19 984 26 150 20 650 19 950

Socialnämnden
Utgifter 17 151 40 000 80 000 40 000
Nettoinvestering 17 151 40 000 80 000 40 000

Gemensam överförmyndarnämnd
Utgifter 0 0 0 0
Nettoinvestering 0 0 0 0
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Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024

 Kommunfullmäktige 1 500 0 0 0
Utrustning och teknik - Sessionsalen 1 500,0
 Kommunstyrelsen, central pott varav 31 139 3 000 5 000 40 000
Utveckling Christinaområdet 3 200
Samhällsutveckling 5 750 3 000 3 000
Nytt särskilt boende för äldre 8 000
Allmän investeringsfond till KS förfog. 
(Norrbotniabanan, infrastruktur) 14 106
Byacentrum 83
Ishall 0 2 000 40 000
 Kommunstyrelsen, KLF: 19 898 11 700 8 000 8 000
Digitaliserad inköpsprocess 1 4 850 3 700
Verksamhetsdatorer, elevdatorer och IT-
infrastruktur 2 1 000 8 000 8 000 8 000
Särskilda digitalseringsinsatser 3 0
E-arkiv kommunövergripande 1 290
Reinvestering datorer 11 385
Inventarier ekonomiavdelninge 250
Datortillbehör 500
Automation personalprocesser 335
Kompakthyllsystem CA 150
Byte av IT-stöd för styr- och 
ledningssystem 138

 Gemensam räddningsnämnd: 5 836 2 600 2 600 2 600
Investeringsram utrustn/fordon 5 836 2 600 2 600 2 600

 Barn- och utbildningsnämnden totalt: 27 983 86 133 92 933 82 433
Från driftansl- ospec inventarier 1 224 433 433 433
Investeringsplan för lokaler och miljö - 
Pågående projekt 1 19 588 20 000
Investeringsplan för lokaler och miljö - 
Reinvesteringar 1 4 000 4 000 4 000
Investeringsplan för lokaler och miljö - 
Planerade projekt 1 25 000 46 000 47 000
Christinaprojekt etapp skola - pågående 
projekt 2 36 700 42 500 31 000
Reinvestering digital infrastruktur 3 0 0 0
Reinvestering musikinstrument, Musikskola 4 77 0 0 0
Reinvestering inventarier 1 000
Automationsutveckling 1 168
Ombyggnad Roknäsgården 1 434
Reinvestering inventarier, Grans nbg 1 361
HFS - Div investeringar 1 344
Fordon och maskiner 787

Page 143 of 473



  Investeringsbudget per objekt 

78 
 

 

 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024

 Fastighets- och servicenämnden: 95 179 60 600 44 800 56 400
Från driftansl - Ospec invest 458 300 300 300
Överföring från driftbudget till 
investeringsbudget pga. införande av 
komponentredovisning 5 000 5 000 5 000
Takskada Norrmalmia, pågående 1 6 000
Ombyggnad tak Oden pågående 2 12 162 13 300
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, 
teknik o utrustning, löpande anslag 3 15 735 16 000 16 000 18 000
Renovering Stadshuset inkl parkering 4 32 198 20 000 20 000 20 000
Christinaprojektet tak bibliotek 5 33 926 1 000 10 600
Konvertering av köldmedium i två 
produktionskök 6 0 2 500 2 500
Klimatanpassning, inventering och 
åtgärder 7 0 0 0
Reinvestering 2 (återtagande eftersatta 
reinvesteringar) 8 0 0 0 0
Måltidsservice inventarier 700

 Kultur- och fritidsnämnden: 11 520 16 131 7 731 5 731
Från driftansl- moderniseringar anlägg 550 550 550 550
Från driftansl- moderniseringar park 100 100 100 100
Från driftanslag -konstparken 153 81 81 81
Investeringsram ospecificerad 
(utbytesplan maskiner, fordon (inkl. 
pistmaskin), investeringar) 1 4 506 4 000 3 000 3 000
Lekparksplan 2 608 0 0 0
Bokhyllor Stadsbiblioteket 3 700 0
Belysning park 4 0 0 0
Friidrott LF 6 0 0
Omklädning Norrstrandspoolen, tak 7 0
Utveckling lekpark, Badhusparken 8 0
Trädplan
Nämndens egna prioritering 9 3 000 2 000 2 000
Strömsundskanalen 10 213 0 0
Projekteringskostnad Öjeby sim- och 
sporthall/Solanderprojektet 11 0 0
Projekteringskostnad 
utemiljö/Solanderprojektet 12 0
Julbelysning gågatan 13 0
Upprustning Norrstrandsbadet 14 219 0 0
Inventarier biblioteket Porsnäs 15 0 0
Christinaprojektet kulturflygel 5 8 400 2 000
Badhusparken, scen 1 346
SM-veckan - anläggningar 125 0
Konstgräsmatta LF 3 000 0
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 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024

 Miljö- och tillsynsnämnden: 0 0 0 0
 Samhällsbyggnadsnämnden: 19 984 26 150 20 650 19 950
Överföring från driftbudget till 
investeringsbudget pga. införande av 
komponentredovisning 1 500 1 500 1 500
Från driftansl - Ospec invest 147 50 50 50
Mark-/fastighetsförvärv 3 800 3 300 2 800 3 300
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering) 1 675 13 000 13 000 13 000
Transportenheten invest. fordon 2 2 067 2 000 1 500 1 500
Exploatering villaområden Ljungheden o 
Lekatten, Medel finns i KS centrala 
pott 3 791 0 0 0
Exploatering näringsliv, fler 
industritomter Medel finns i KS 
centrala pott 4 0 0 0
Haraholmen 5 0 0
Christinaprojektet, infrastruktur, inkl gc-
vägar 6 2 300 1 800 600
Öjagatan, inkl gc-vägar 7 500 4 000
Stadsutveckling Öster, centrum 
äldreboende, väg SÄBO 8 2 000 0 0 0
Stadsutveckling Öster, rondell 
Svartuddsvägen Sundsgatan 9 0 0
Stadsutveckling Öster, exploatering ökad 
befolkning, nästa område - 
Pitholmshöjden 10 0 0 0
Gång-/cykelvägar enligt plan 11 0 0 0
Tillgänglighetsanpassning av 
busshållplatser 12 0 0 0
Berget, universitetsområdet 13 0 0
Stadsutveckling Öster, Östra länken från 
SÄBO - Lillåkersvägen 14 0 0
Högspänningstransformator (elbussar) 1 000
Universitetsområdet infrastruktur 1 850
Reinvest Teknik o gator 1 502
Industrig.del  Källbo-Nyg 1 100
Nötöv. del Lidg-Strömnäsg 1 515
Länkvägen, Tärnvägen 3 197
Gång-/cykelväg Sundsgatan 650
Gång-/cykelväg diverse 500
Korsning Nygatan/OPalmesg -486
Parkering Norrmalmia 58
Rådhustorget -882
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 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024

 Socialnämnden: 17 151 40 000 80 000 40 000
Från driftansl- ospec inventarier 1 758
Nytt särskilt boende för äldre, I KS 
centrala pott 8 mkr 2021 1 7 600 32 000 80 000 40 000
Reinvestering möbler boenden 2 1 250 0 0 0
Nyckelfri hemtjänst 3 0 0 0
Kyld tilluft särskilt boende 4 3 097 0 0 0
Nämndens egna prioritering 8 000
Carport hemsjukvården 5 0 0 0
Nyckelfria verksamheter 6 0 0 0
Distansöverbryggande teknik 7 204 0 0 0
Nytt verksamhetssystem 8 770 0 0 0
Hortlax kyld tilluft 1 813
Anpassning dagverksamhet 390
Larm vård- omsorgsboende 270

Gemensam överförmyndarnämnd: 0 0 0 0

 Nettoinvesteringar löpande pris 230 189 246 314 261 714 255 114
 Varav lånefinansierat 0 0 0
 Investeringsreserv 0 0 0 0

 Totalt egenfinansierade investeringar 230 189 246 314 261 714 255 114
 Förskjutna investeringar -32 000
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Kommentarer investeringsbudget 
 
Allmänt 
Kommunfullmäktige har för avsikt att besluta om mer långsiktiga investeringsplaner för nämnderna. Det innebär att 
signal av investeringsmedel är betydande för kommande år. Äskade investeringar som inte beviljats anslag har om 
inget annat anges strukits p.g.a. 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. Större projekt som berör flera nämnder ska redovisas 
samordnat liknande Christinaprojektet.  
Kommunfullmäktige har valt att hantera investeringsäskandena som en helhet i större utsträckning. I kommentarerna 
nedan nämns de investeringsprojekt som fullmäktige anser ska prioriteras, övriga investeringsmedel får nämnden 
själv prioritera. 

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet. 
 
Kommunstyrelsen, KLF  IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc.): Anpassa ambitioner utifrån 

de beviljade medlen.  
 
Kommunstyrelsen, Central pott  Samhällsutveckling:  Ny benämning inkluderande tidigare Exploatering 

näringsliv samt Exploatering för ökad befolkning.  
 Ny ishall: Kultur- och fritidsnämnden får återkomma med förslag på 

utformning, placering och process kring byggandet av ny ishall. 
 
Barn- och utbildningsnämnden: Investeringsplan för lokaler och miljö: Nämnden förväntas anpassa 

ambition och vision efter tilldelade medel. 
 
Fastighets- och servicenämnden: Köldmedium: Fördröjd takt och nämnden får återkomma i kommande 

års verksamhetsplaner med kvarvarande delar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden: Investeringsram maskiner/fordon: Långsiktig ram för att möjliggöra 

kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon, inklusive 
pistmaskiner. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas. 

  
 Av nämnden egen prioritering: Nämnden får besluta om vilka 

investeringar som ska göras med beviljade medel med återkoppling 
senast under oktober inför slutgiltigt beslut. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden: Mark- och fastighetsförvärv: Exklusive förvärv av naturmark 
 
 Investeringsram maskiner/fordon: Långsiktig ram för att möjliggöra 

kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. 
Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas. 

 
 Övrigt: Exploatering näringsliv och Exploatering ökad befolkning ingår 

numera i Samhällsutveckling som finansieras av KS centrala pott. 
 
 Gång- och cykelvägar enligt plan: Ingår i övriga namngivna 

investeringar.  
 
 Öjagatan, inkl. gc-vägar: Beviljade investeringsmedel förutsätter 

beviljat bidrag.  
 
Socialnämnden: Av nämnden egen prioritering: Nämnden får besluta om vilka 

investeringar som ska göras med beviljade medel med återkoppling 
senast under oktober inför slutgiltigt beslut. 

 
Gemensam räddningsnämnd: Investeringsram maskiner/fordon: Långsiktig ram för att möjliggöra 

kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. 
Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas. 

Page 147 of 473



Nyckeltal 

82 
 

 

 

 
Nyckeltal

Page 148 of 473



Nyckeltal 

83 
 

Barn och unga - vår framtid 
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2022 

Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, % 3,9 %   

Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % 90 % 93 % 95 % 

Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % 85 % 81 % 95 % 

Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % 79 %  95 % 

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

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

Andel elever som aldrig rökt, gy 2, % 54 % 63 %  

Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, % 29 % 33 %  

Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, % 95 % 96 %  

Utbildning, arbete och näringsliv 
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2022 

Antal invånare 42 281 42 226 43 600 

Antal invånare, stadsbygd 27 427 27 352  

Antal invånare, landsbygd/glesbygd 14 821 14 839  

Antal födda, stadsbygd 266 252  

Antal födda, landsbygd/glesbygd 169 149  

Arbetskraftens storlek 16-64 år 25 010 24 896 25 420 

Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft 9,3 % 10,9 % 5,5 % 

  -  Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft 4,1 % 4 % 1,5 % 

  -  Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft 5,2 % 6,9 % 4 % 

Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % 90 % 91 % 90 % 

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

86 % 83 % 100 % 

Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning högskoleförberedande program hemkommun, andel (%) 

49,69 %   

Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än 
högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande 
program hemkommun, andel (%) 

9,32 %   

Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % 36 % 37 %  

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

82,7 % 83,6 %  

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

Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) 217 226  

Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna 1 3 1 

Nystartade företag, antal/1000 invånare 8,8   

Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag 184 146 220 

Demokrati och öppenhet 
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2022 

Andel utrikesfödda av befolkningen, (%) 6,7 % 6,7 %  

Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft 21,2 % 18 %  

  -  Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft 6,2 % 7,7 %  

  -  Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad 
arbetskraft 15 % 10,3 %  

Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå  151  

  -  Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %  81 % 50 % 
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Livsmiljö 
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2022 

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare 8,5 8,8  

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, % - 68 %  

Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm 24,2 µg/m3 22 µg/m3  

Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm 14,1 µg/m3 9 µg/m3  

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv    

Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats 0,835 0,799  

Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader 3,8 3,5  

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) - 88 %  

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) - 82 %  

Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%). - 89 %  

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal 147 68  

  -  Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal 147 68  

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

Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal 45 84  

  -  Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal 9 24  

  -  Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal 36 60  

Antal km gång- och cykelväg 115 117  

  -  Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km 1,4 1,8 1 

Andel hushåll och arbetsställen som har tillgång till bredband med minst 
1Gbit/s 

   

Personal 
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2022 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100 81 - 90 

Sjukfrånvaro, % 5,3 % 6,7 % ≤4,5 % 

Andel heltidstjänster, % 95,7 % 88,5 % 95 % 

Antal timmar som utförs av timanställda 521 262 515 395 <498 385 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 93,1 % 93,9 % 100 % 

Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare 1,9 2,7  

Pensionsålder, medelvärde 63,8 64,1  

Ekonomi 
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2022 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr -10,5 mkr 23,8 mkr 0 mkr 

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, % 3,5 % 5,5 %  

Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar 75 107  

Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) 47 % 46 %  

Basnyckeltal 

Bibliotek 
Utbud 

Antal bibliotek/bokbuss 

Bibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 

 
Efterfrågan 

Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss 

Antal besökare vid stadsbiblioteket 
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Prestationer 

Antal lån/besökare 

Simhallar 
Utbud 

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 

Antal simhallar/utomhus pool 

Parker 
Utbud 

Antal kommunala parker 

 
Prestationer 

Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10 

 
Personal 

Årsarbetare, parker 

Säsongsanställda, parker 

 
Kostnader 

Nettokostnad parker, kr/inv 

Förskola 
Utbud 

Antal förskolor 

Antal fristående förskolor 

 
Efterfrågan 

Antal barn i förskola 

Antal barn i fristående förskola 

 
Prestationer 

Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, % 

Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 

 
Personal 

Antal barn per lärare (årsarbetare) i förskolan 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, % 

 
Kostnader 

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 

Kostnad förskola, kr/inv 

Fritidsverksamhet 
Utbud 

Antal fritidshem i kommunen 

Antal fristående fritids 

 
Efterfrågan 

Antal elever i fritidsverksamhet 
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Efterfrågan 

Antal elever i fristående fritidsverksamhet 

 
Prestationer 

Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, % 

 
Personal 

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal 

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) 

Grundskola 
Utbud 

Antal skolenheter 

Antal högstadieskolor 

Antal fristående skolor 

 
Efterfrågan 

Elever i grundskola, hemkommun, antal 

Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal 

 
Personal 

Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan 

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, % 

 
Kostnader 

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev 

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv 

Gymnasieskola 
Utbud 

Antal inriktningar, egen gy skola 

 
Efterfrågan 

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal 

Antal elever, annan huvudman 

 
Prestationer 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala 
skolor, andel (%) 

 
Personal 

Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan 

 
Kostnader 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 

Fastigheter 
Utbud 

Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen) 

Antal lägenheter med rivningsklausul 

Antal lägenheter, i ordinärt kösystem 

Antal lägenheter, särskilda boenden 
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Utbud 

Antal lägenheter, trygghetsboenden 

Totalt antal m2, nettoarea NTA(t) 

 
Prestationer 

Antal bostadsanpassningar 

Planerat underhåll kr/m2 

Totalarea/inv 

Felavhjälpande underhåll kr/m2 

Energikostnad/m2 

 
Personal 

Årsarbetare, fastigheter 

 
Kostnader 

Nettokostnad för fastigheter, kr/inv 

Måltidsservice 
Utbud 

Antal produktionskök 

Antal tillagningskök 

Antal mottagningskök 

 
Prestationer 

Antal portioner 

 
Personal 

Årsarbetare, måltidsservice 

 
Kostnader 

Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv 

Städ 
Prestationer 

Städad golvyta i skolor, m2 

 
Personal 

Årsarbetare, städ 

 
Kostnader 

Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv 

Räddningstjänst 
Utbud 

Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min 

Antal räddningstjänst-personal som rycker ut inom 90 sek 

Antal räddningstjänst-person tillgängliga inom 8-15 min 

Antal räddningsvärn 

 
Efterfrågan 

Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i 
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Prestationer 

Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten 

 
Personal 

Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete 

 
Kostnader 

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv 

Näringsliv 
Efterfrågan 

Antal lotsärenden 

 
Prestationer 

Antal företagsbesök av näringslivsenheten 

 
Personal 

Årsarbetare, näringsliv 

 
Kostnader 

Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv 

Konsument 
Utbud 

Antal skuldsatta i Piteå kommun 

Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka 

 
Efterfrågan 

Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering 

Antal konsumentkontakter 

 
Prestationer 

Antal inskickade skuldsaneringar 

Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet 

 
Personal 

Årsarbetare, konsument 

 
Kostnader 

Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv 

Vuxenutbildning 
Efterfrågan 

Andel invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning 

 
Prestationer 

Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer) 

Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer) 

Antal kursdeltagare i vuxenutbildning 

Antal studerande SFI 
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Kostnader 

Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år 

Arbetsmarknad 
Prestationer 

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal 

 
Kostnader 

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv 

Flyktingsamordning 
Utbud 

Antal platser, ensamkommande barn 

 
Prestationer 

Antal inskrivna ensamkommande barn 

 
Kostnader 

Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv 

Plan, bygg, mark 
Efterfrågan 

Antal bygglovsansökningar 

Antal bygglov per aktuell mätperiod 

 
Prestationer 

Handläggningstid bygg, dagar 

Trafik 
Efterfrågan 

Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik) 

Antal resor med länstrafikens lokala linjer 

Antal resor med tätortstrafiken 

 
Kostnader 

Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv 

Livsmedelskontroll 
Utbud 

Planerade inspektioner, livsmedelskontroll 

 
Prestationer 

Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll 

Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar 

 
Kostnader 

Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv 

Hälsoskydd 
Utbud 

Planerade inspektioner, hälsoskydd 
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Prestationer 

Genomförda inspektioner, hälsoskydd 

Antal kontrollerade tobaksobjekt 

Miljöskydd 
Utbud 

Planerade inspektioner, miljöskydd 

 
Prestationer 

Genomförda inspektioner, miljöskydd 

Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö 

Alkoholtillsyn 
Utbud 

Planerade inspektioner, alkoholtillsyn 

 
Prestationer 

Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn 

Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd 

Barn och familj 
Efterfrågan 

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

 
Kostnader 

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 

Ekonomiskt bistånd 
Efterfrågan 

Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd 

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

 
Personal 

Årsarbetare, stöd till försörjning 

 
Kostnader 

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 

Missbruks- och beroendevård 
Efterfrågan 

Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till 

 
Personal 

Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård 

 
Kostnader 

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv 
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Stöd till personer med funktionsnedsättning 
Utbud 

Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år 

 
Personal 

Årsarbetare, psykosocialt stöd och daglig verksamhet (exkl. arbetsanpassning och SAVO) 

 
Kostnader 

Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL och HSL, exkl lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 

Kostnad särskilt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL/HSL, kr/inv 0-64 år 

Äldreomsorg 
Utbud 

Antal särskilda boendeplatser 

Andel invånare 80+ i särskilt boende 

 
Efterfrågan 

Antal personer som har hemsjukvård 

Antal personer som har hemtjänst 

 
Prestationer 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 

 
Personal 

Årsarbetare, särskilt boende 

Årsarbetare, ordinärt boende 

 
Kostnader 

Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 

Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 

Överförmyndarverksamhet 
Efterfrågan 

Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna 

Antal nya ärenden senaste 12 månaderna 

 
Prestationer 

Antal aktiva ärenden 

Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag 

Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap 

 
Personal 

Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten 
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Budgetantaganden 
 

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan 2022–2024 och budget 2022 kommer bland annat följande 
förutsättningar beaktas: 

• Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2022–2024 Regeringens vårproposition 
och vårändringsbudget för år 2021 samt 2021 års budgetproposition 

• Kommunens omvärldsanalys 
• Fördjupad månadsrapport mars 2021 

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts: 
• Löneökning – 3,0 % per år för åren 2022–2024 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 2022–2024. 

Utrymmet har tidigare år använts till kompensation för prisökningar inom upphandlade ramavtal. 
Avseende 2022 är denna pott innehållen.  

• Utveckling av skatteunderlaget – skatteunderlaget beräknas med 3,2 % för år 2021 och en aning 
positivare syn avseende 2022 ger ökning med 4,2 % enligt prognos från Sveriges kommuner och 
regioner i maj 2021.   

• Befolkningsutveckling – beräkningen baseras på en befolkning med 42 186 invånare och med en 
ökning med 0,4 % per år för resterande två år under planperioden. 

• Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2022 presenterades av SCB i april 2021. 
• Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkning för år 2022 presenterades av SCB i april 2021. 
• Kommunala fastighetsavgiften 2022 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) i april 2021. 
• Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga 

avgifterna 1,88 % för år 2021 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2021 (KP-pension ingår 
med 6,83 %). För år 2021 är de preliminära avgifterna enligt SKR samma som för år 2020 (39,17 %). 
Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen sänkning är budgeterad för år 2022. 

• Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per maj 2021 inkl. nya 
effekter av nya dödlighetsantaganden. Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld. 
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Förutsättningar 
Vi lever i en alltmer globaliserad värld och påverkas av yttre faktorer i allt större utsträckning. Den största 
och enskilt viktigaste utmaningen som Piteå kommun står inför, är att bygga en flexibel organisation som 
på ett snabbt sätt kan ställa om utifrån yttre faktorer och ändrade förutsättningar.  
 
Kommunens uppdrag att tillhandahålla välfärd, service och infrastruktur till kommunens invånare blir 
alltmer utmanande utifrån befolkningsstruktur och ökande behov. Det arbetet kräver långsiktighet genom 
en långsiktig plan, vision och riktning. Att förutom det verksamhetsmässiga perspektivet alltid beakta olika 
beslut utifrån ett ekonomiskt perspektiv, blir därför avgörande om vi ska klara att tillhandahålla den 
lagstadgade service som invånarna förväntar sig.  
 
Framtiden är ljus för Norrbotten och Västerbotten som region. Många stora etableringar är planerade 
inom vårt närområde, såväl i vår kommun som i våra närliggande kommuner. Vårt geografiska läge vid 
kusten mellan två expansiva län skapar stora möjligheter för tillväxt. 
 
Piteå ska vara en kommun som bejakar människors egen initiativkraft och egen förmåga att utvecklas. 
Drivkraften för en välmående kommun kommer från de invånare som utgör samhället. Tillsammans med 
all kreativitet som företagare och föreningar besitter, ska Piteå Kommun stödja och underlätta utveckling.  
 
Kommunens prioriteringar ska bygga på: 

• Effektiv användning av kommunens skatteintäkter 

• Automatiserade processer och ökad tillgänglighet via digitalisering 

• Fokus på barn och ungas lärande och välmående 

• Fokus på de äldres möjlighet till ett långt och meningsfullt liv med bibehållen värdighet livet ut 

• En snabb och framåtsyftande planberedskap för nya bostäder och företag i olika former 

• Ett rikt och växande näringsliv med bästa tänkbara förutsättningar för jobbskapande 

• En attraktiv kommun med många möjligheter till fritid, kultur, rekreation och livskvalitet. 

 
 
Ekonomi 
Skatteintäkterna från invånarna till kommunen, tillsammans med de kommunala bolagen inom 
kommunkoncernen PIKAB, ska finansiera den utveckling vi önskar. Men i en modern framtidskommun 
som Piteå räcker det inte för att möjliggöra visionen om en växande och attraktiv kommun. Det behövs 
därför att kommunen och näringslivet samarbetar i allt större utsträckning för att det ska bli verklighet. 
 
Många skolor, äldreboenden, industrifastigheter, verksamhetslokaler och kommunala bostäder är byggda 
på 60- och 70-talet och är i varierande omfattning i behov av underhåll och i vissa fall nybyggnation. 
Invånarna i Piteå är redan idag högre belånade än de flesta kommuner i Sverige varför det måste råda stor 
återhållsamhet med att uppta nya lån. Dessutom är låneutrymmet de närmaste åren begränsat och de 
låga räntenivåerna idag kommer inte att bestå i all framtid. 
 
Parker, vägar, VA-nät, elnät och annan infrastruktur måste också underhållas samtidigt som vi ska ha en 
kvalitativ skola och en värdig äldreomsorg. Allt detta ska finansieras med skatteintäkter. Därför är den 
kommunala ekonomin grunden för att kunna förverkliga en attraktiv kommun. 
 
Mångfalden inom bostadssituationen måste öka. Vi ska nyttja 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. Idag finns ett 
stort intresse för att bosätta sig på landsbygden varför kommunen måste ta till vara på den utvecklingen. 
Byggande och boende på landsbygden måste underlättas genom snabba plan- och byggprocesser, goda 
kommunikationer och ta tillvara på all den kraft som finns bland de boende i kommunens alla delar. 
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LOV (Lag om valfrihetssystem) bör införas i kommunen för att få en mångfald av aktörer som kan bidra 
med finansiering och risktagande. Alla fastigheter och drift av äldreboenden och skolor behöver 
nödvändigtvis inte ägas och drivas av kommunen. Vi vill därför välkomna så många som möjligt till att 
bidra med kunskap, utveckling och finansiering av vår välfärd. 
 
Stor del av kommunal verksamhet såsom fastighetsskötsel, städning, kultur, fritid, administration och 
annat som idag bedrivs internt av kommunen, bör kunna utmanas och upphandlas på den fria marknaden 
så att fler får möjlighet att bidra till en bra verksamhet och utföras så kostnadseffektivt som möjligt. 
Framtidens välfärd kräver en mångfald av utförare och ger samtidigt såväl invånarna som personal inom 
olika verksamheter, en större valfrihet.  
 
 
Digitalisering  
Att nyttja digitaliseringens möjligheter är lika nödvändigt inom kommunal förvaltning som i näringslivet. 
Digitalisering är inget självändamål i sig. Därför är det viktigt att inte bara öka takten på digitaliseringen 
utan även se till vilka vinster det ger både ekonomiskt och ökad service till medborgarna. Framtidens 
välfärd kan inte byggas med föråldrade metoder. Att utföra manuellt arbete där digitala hjälpmedel kan 
göra jobbet effektivare och med större precision är inte hållbart i framtidens kommun. Digitalisering är 
förenat med verksamhetsutveckling varför även dessa förändringar måste beaktas i digitaliseringsarbetet.  
Det bör också ställas tydliga krav på vinster med olika digitaliseringsprojekt, såsom ekonomiska eller andra 

resursvinster men även kvalitetshöjningar, Digitalisering får aldrig vara kostnadsdrivande. 

 
Skatteintäkter 
Kommunernas skatteintäkter är direkt beroende av hur många som förvärvsarbetar i kommunen samt 
även storleken på de beskattningsbara förvärvsinkomsterna hos kommunmedborgarna utvecklas. Därför 
måste kommunens näringslivsklimat förbättras, samarbetet med näringslivet utvecklas och etableringar 
av nya företag öka. På så sätt skapas fler jobb och högre skatteintäkter. Arbetslösheten, inte minst bland 
ungdomar, måste pressas ner och vi måste tillse att nysvenskar får relevant utbildning och möjligheter till 
egenförsörjning.  
 
Nettokostnad och nettokostnadsavvikelse Ett av de viktigaste talen att hålla koll på är kommunens 
nettokostnad och nettokostnadsavvikelse. Det finns goda förutsättningar för Piteå kommun att minska 
sina kostnader i de olika förvaltningarna när vi jämför oss med andra strukturellt liknande kommuner. 
Nettokostnadsavvikelsen är en jämförelse mot referenskostnaden i utjämningssystemet och enligt den så 
borde Piteå kunna ge samma service som idag, men till en totalt lägre kostnad. 
 
Skattesats Skattesatsen i Piteå ska ligga på samma nivå som föregående år, men det långsiktiga målet är 
att sänka skatten med bibehållen service till kommunens invånare om det är möjligt utifrån den 
ekonomiska situationen.  
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VISION  
 
- Piteås vision ska vara ”Piteå – god livskvalitet, idag och i morgon!” 

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 eller etnicitet, bostadsort mm – ska kunna förvänta sig service och goda 
levnadsförutsättningar.  
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Ledningsuppdrag till kommunchefen 

 

Arbeta för tillväxt och en lägre försörjningskvot 

Befolkningsutvecklingen i kommunen har varit långsamt stigande men ökningen ser nu ut att ha avtagit. 
Sammansättningen innebär dessutom en alltmer åldrande befolkning. Kommunen måste därför skapa 
goda förutsättningar för att öka arbetstillfällen och även öka bostadsbyggandet i hela kommunen. 
Kommunens tillväxt är därför beroende av att företagandet i kommunen ökar, arbetstillfällena blir fler och 
att det skapas förutsättningar för att snabbt bygga nya attraktiva bostäder i kommunens olika 
kommundelar. Samtidigt måste utbildning, omsorg, kultur och fritid balanseras i samma takt som att 
kommunen växer.  

Näringslivsklimat 

Grunden i kommunens tillväxtambitioner och näringslivsutveckling ska vara att verka för att skapa de 
bästa möjliga förutsättningar för tillväxt i ortens befintliga företag, etableringar av nya företag och ett 
tätare samarbete och bättre kommunikation med befintliga företagare. 

Piteå som attraktiv ort att leva, bo och bygga sin framtid i måste paketeras och marknadsföras. Ett ökat 
aktivt arbete för att marknadsföra och sälja Piteå är därför av största vikt.  

En företagare oavsett om den redan är etablerad i Piteå eller avser att etablera sig här, ska alltid mötas av 
en positiv attityd och hjälpsam inställning från kommunens politiker och tjänstemän.  

Campus Piteå måste utvecklas och ett nära samarbete med olika universitet är därför nödvändigt.  

Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik 

Att nyttja digitaliseringens möjligheter är en av byggstenarna för att klara den kommunala ekonomin in i 
framtiden. I samband med ökad digitalisering bör fokus ligga på vilka vinster det ger både ekonomiskt 
men även ökad service till medborgarna. Digitalisering är förenat med verksamhetsutveckling varför även 
dessa förändringar måste beaktas i digitaliseringsarbetet. Varje investerad krona i digitala processer bör 
ge två kronor tillbaka. Digitalisering får aldrig vara kostnadsdrivande. 
 
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att organisera det kommunövergripande arbetet. Nämnder och 
bolag ska säkerställa att den egna organisationen har förutsättningar att delta i gemensamma 
utvecklingsarbeten och ta ansvar för optimering av verksamhetsspecifika processer och hemtagning av de 
effektiviseringsvinster som skapas. Det ställer stora krav på förändringsledning i såväl kommunledning 
som förvaltningsledning.  

Kompetensförsörjning 

Kommunen är idag en viktig arbetsgivare och de största områdena är idag skola, barnomsorg och 
äldreomsorg. På sikt är målet att kunna dela detta arbetsgivaransvar med privata aktörer inom skola, 
barnomsorg och äldreomsorg. Att ha väl genomtänkta strategier för kompetensförsörjning och att 
personal ska trivas på sin arbetsplats är därför nödvändigt. Kommunen måste arbeta aktivt för jämställda 
och hälsofrämjande arbetsplatser med syfte att minska sjukfrånvaron, stimulera och motivera 
medarbetare att vilja stanna kvar och utvecklas tillsammans med kommunen. Alla verksamheter ska ha en 
god framförhållning och planering för att klara framtida kompetensförsörjning. Personalavdelningen har 
ett övergripande ansvar för arbetet. 
  
Hela kommunen ska växa 

God planberedskap och maximalt nyttjande av befintlig kommunal mark är avgörande om Piteå kommun 
ska växa och vara en attraktiv ort. Det handlar bland annat om att främja företagsamhet i stads- och 
landsbygd, arbeta för att stärka underlaget för service och kommunikationer, ha ett utbud av mark och 
tomter för etableringar och bostadsbyggande och visa på attraktiviteten i att bo, leva och verka på 
landsbygden. 
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BUDGET FÖR NÄMNDER 2022 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, VALNÄMND OCH REVISION 

Drift- och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Driftbudget    

Verksamhetens intäkter 0 40 1 040 

Verksamhetens kostnader 5 067 5 022 8 496 

Kapitalkostnader 172 232 415 

Nettokostnad 5 239 5 214 7 497 

    

varav    

Kommunfullmäktige 3 614 3 612 3 795 

Revision 1 553 1 522 1 522 

Valnämnd 72 80 2 180 

    

Investeringsbudget    

Inkomster    

Utgifter    

Nettoinvesteringar    

Kapitalkostnader    

 

Uppdrag och riktade insatser till nämnden: 

- 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. 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Drift- och investering Kommunstyrelsen (exkl. central pott), tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Driftbudget    

Verksamhetens intäkter 38 442 36 119 30 000 

Verksamhetens kostnader 258 959 250 927 240 330 

Kapitalkostnader 11 929 13 665 11 741 

Nettokostnad 232 446 228 473 222 071 

    

Varav    

Tillväxtpolitisk reserv 22 548 21 000 20 000 

    

Investeringsbudget    

Inkomster 251   

Utgifter 9 703 14 200 13 700 

Nettoinvesteringar 9 452 14 200 13 700 

Kapitalkostnader 11 929 1 500 2 027 
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(PITEÅ KOMMUNS DEL AV GEMENSAMMA NÄMNDER) 

Drift och investering Kommunstyrelsen central pott, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Driftbudget    

Verksamhetens intäkter    

Verksamhetens kostnader  5 900 5 900 

Kapitalkostnader  1 705  

Nettokostnad  7 605  

    

Investeringsbudget    

Inkomster    

Utgifter    

Nettoinvesteringar    

Kapitalkostnader    

 

Uppdrag och riktade insatser till nämnden: 

- Utveckling av nya arbetssätt och effektivisering av arbetsprocesser genom bl.a. ny teknik och 

automatisering genom digitalisering. Arbetet prioriteras och utvecklingstakten måste öka. 

- Utvärdera IT-avdelningen kommunikationsavdelningen och ge förslag till KS om vilka delar som 

kan upphandlas externt. 

- Utred och lämna förslag på hur Näringslivsavdelningen, PSP och PIKAB kan skapa mervärde för ett 

ökat näringsliv genom tydligare samverkan och gemensam målbild. 

 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Drift och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Driftbudget    

Verksamhetens intäkter -187 968 -173 219 -173 219 

Verksamhetens kostnader 1 086 610 1 090 123 1 098 936 

Kapitalkostnader 6 681 6 870 7 642 

Nettokostnad 905 323 923 774 933 326 

    

Investeringsbudget    

Inkomster    

Utgifter  47 001 56 133 

Nettoinvesteringar 67 555 47 001 56 133 

Kapitalkostnader 67 555 710 1 654 

 

Uppdrag och riktade insatser till nämnden: 

- Skapa utrymme och påbörja relevant ledarskapsutbildning för rektorer och lärare inom 

grundskolan. (Riktat bidrag på 5 Mkr) 

- Skapa förutsättningar för att sänka nettokostnaderna för förskoleverksamheten. 

- Nämnden ska prioritera lärande och kunskap i högre grad 

- Ha en positiv och välkomnande attityd till alternativa huvudmän inom förskola och skola 
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FASTIGHETS- OCH SERVICENÄMNDEN 

Drift och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Driftbudget    

Verksamhetens intäkter 420 335 388 053 388 053 

Verksamhetens kostnader 417 056 414 349 411 994 

Kapitalkostnader 90 614 83 789 81 289 

Nettokostnad 87 335 110 085 105 230 

    

Investeringsbudget    

Inkomster    

Utgifter   53 600 

Nettoinvesteringar 210 900 86 879 53 600 

Kapitalkostnader   2 085 

 

Uppdrag och riktade insatser till nämnden: 

- Ta fram en plan för att sälja delar av fastighetsbeståndet på den öppna marknaden. Delar av 

intäkterna ska användas för fastighetsunderhåll av kvarvarande bestånd.  

- Se över möjligheterna att sälja produktionsköket i Öjebyn. 

- Upphandla städverksamhet och vaktmästeri. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Drift och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Driftbudget    

Verksamhetens intäkter 29 826 14 575 14 625 

Verksamhetens kostnader 137 912 129 114 124 805 

Kapitalkostnader 22 882 21 350 19 308 

Nettokostnad 130 968 135 889 129 488 

    

Investeringsbudget    

Inkomster - - - 

Utgifter 6 132 11 520 9 231 

Nettoinvesteringar 6 132 11 520               9 231 

Kapitalkostnader   642 

 

Uppdrag och riktade insatser till nämnden: 

- Nämnden ska skapa goda förutsättningar och tillse att invånarnas egen skaparkraft och 

engagemang premieras. Delaktighet, att vara del i ett sammanhang, ökar individens 

välbefinnande vilket är en del i att ha en god livskvalitet. 

- Ta fram en långsiktig plan för hur framtida investeringar och drift, på det mest kostnadseffektiva 

sätt kan utformas.  

- Se över möjligheten att sälja anläggningar där det finns privata intressenter. 

- Ta fram förslag på alternativa ägare och drift av ny ishall på Nolia eller vid LF Arena. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

Drift och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Driftbudget    

Verksamhetens intäkter 191 041 180 000 174 000 

Verksamhetens kostnader 333 657 329 156 335 850 

Kapitalkostnader 26 234 24 858 24 938 

 

Effektivisering 0,5%   -1 679 

Nettokostnad 168 850 174 014 185 109 

Markförsäljning  -10 000 -4 000 

Transportenheten, intäkter motsvarar 
kapitalkostnader 

  -110 

    

Investeringsbudget    

Inkomster 947 1 850 0 

Utgifter 42 587 19 034 17 950 

Nettoinvesteringar 41 640 17 184 17 950 

Kapitalkostnader   602 

 

Uppdrag och riktade insatser till nämnden: 

- Inrätta digitala tjänster i första hand som effektiviserar tjänstemännens manuella arbete. 

- Effektuera effektiviseringsåtgärder om 0,5 % 

- Prioritera att öka arbetet med planberedskap såväl för egnahem, flerbostadshus och 

småskalig industri och handel. (Riktat bidrag på 5 Mkr) 

 

 

MILJÖ- OCH TILLSYNSNÄMNDEN 

Drift och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Driftbudget    

Verksamhetens intäkter 7 967 9 216 9 216 

Verksamhetens kostnader 12 477 13 972 13 722 

Kapitalkostnader 126 123 122 

Nettokostnad 4 636 4 879 4 628 

    

Investeringsbudget    

Inkomster    

Utgifter    

Nettoinvesteringar    

Kapitalkostnader    

 

Uppdrag och riktade insatser till nämnden: 

- Inför den s.k. Rättviksmodellen för debitering till företag 
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SOCIALNÄMNDEN 

Drift och investeringar, tkr 

Socialnämnden Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Driftbudget    

Verksamhetens intäkter -285 678 -252 490 -252 490 

Verksamhetens kostnader 1 243 541 1 169 831 1 169 127 

Kapitalkostnader 3 237 3 463 4 221 

Nettokostnad 961 100 920 804 920 858 

    

Investeringsbudget    

Inkomster    

Utgifter 2 331 1 974 5 700 

Nettoinvesteringar 2 331 1 974 5 700 

Kapitalkostnader   1 478 

 

Uppdrag och riktade insatser till nämnden: 

- Att komma tillrätta med budgetunderskottet 

- Kartlägga kostnaderna i nämnden och inrätta en resursfördelningsmodell baserad på 

referenskostnad för att säkerställa att avdelningarna har en budget i förhållande till sitt 

uppdrag.  

- Avbryt projektering av nytt SÄBO och inled snarast en upphandling av motsvarande 

verksamhet 

- Inrätta boende i likhet med projektet ”bostad först” för missbrukare. 

- Prioritera unga med risk att hamna i missbruk, genom tidiga insatser och ökad samverkan 

med BUN, Polisen, ungdomspsykiatrin, föreningar och näringsliv 
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GEMENSAMMA NÄMNDER 

 

KOST- OCH SERVICENÄMNDEN 

Drift- och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Driftbudget    

Verksamhetens intäkter 24 899 26 823 26 321 

Verksamhetens kostnader -24 899 -26 823 -26 321 

Kapitalkostnader 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 

    

Varav    

Luleå kommun 22 904 24 569 24 139 

Piteå kommun 1 995 2 254 2 182 

    

Investeringsbudget    

Inkomster 0 0 0 

Utgifter 0 0 0 

Nettoinvesteringar 0 0 0 

Kapitalkostnader 0 0 0 

 

 

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

Drift- och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Driftbudget    

Verksamhetens intäkter 5 770 5 864 5 864 

Verksamhetens kostnader 5 732 5 827 5 827 

Kapitalkostnader 38 37 37 

Nettokostnad 0 0 0 

    

Varav    

Älvsbyns kommun 1 089 1 108 1 108 

Piteå kommun 4 681 4 756 4 756 

    

Investeringsbudget    

Inkomster    

Utgifter    

Nettoinvesteringar    

Kapitalkostnader    

 

 

 

Page 169 of 473



Allians för Piteå & Sjukvårdspartiet |VEP 2021 – 2023  Sida 12  

 

 

GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND 

Drift- och investeringar, tkr 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Driftbudget    

Verksamhetens intäkter 56 721 56 320 56 320 

Verksamhetens kostnader 54 326 53 460 53 317 

Kapitalkostnader 2 395 2 860 3 003 

Nettokostnad 0 0 0 

    

Varav    

Älvsbyns kommun 12 025 11 940 11 940 

Piteå kommun 44 696 44 380 44 380 

    

Investeringsbudget    

Inkomster    

Utgifter  2 600 2 600 

Nettoinvesteringar  2 600 2 600 

Kapitalkostnader  240 143 
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RESULTAT 2022-2024 42 355 inv 42 524 inv 42 694 inv 

  2022 2023 2024 
Resultat Kommunfullmäktiges beslut 2020 3,2 -11,8   

Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 0,12% -0,43%   
        

Skatter och generella statsbidrag:       

Skatteunderlag ny prognos dec 29,2 34,2   

Definitiv kostnadsutjämning 2021 -1,5 -1,7   

Definitiv LSS-utjämning 2021 1,1 1,1   

Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 2021 0,5 0,5   

Summa skatter o statsbidrag 29,3 34,1   
        

Skatter och generella statsbidrag:       

Skatteunderlag ny prognos feb 23,2 10,8   

Prel kostnadsutjämning 2022 0,3 0,2   

Prel LSS-utjämning 2022 0,0 0,0   

Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 2021 0,0 0,0   

Summa skatter o statsbidrag 23,5 11,0   
        

Resultat före förslag till anslagsöverföring 2021 56,0 33,3   

Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 2,04% 1,19%   
        
Förslag anslagsöverföring till 2021       

Äskat engångsanslag från nämnderna  -0,5 -0,5   
Finansiering       

AFA avtalsförsäkring nollpremie 2021 - beslutat dec 2020 0,0 0,0   
        

Resultat efter anslagsöverföring 2021 + finansiering  55,5 32,8 23,1 

Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 2,03% 1,17% 0,80% 

Skatter och generella statsbidrag:       

Skatteunderlag prognos maj 7,0 3,2 7,0 

Prel. kostnadsutjämning  6,6 13,3 13,4 

Prel. LSS-utjämning  -1,1 -1,1 -1,1 

Kommunal fastighetsskatt SKL prognos  0,0 0,0 0,0 

  12,5 15,4 19,3 
        

Resultat efter nyberäkning finansiering maj 68,0 48,2 42,4 

Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 2,47% 1,71% 1,47% 
        
Justeringar       

Innehållen priskompensation 2022 7,5 7,5 0 

Eftersläpningsbidrag -1,4 -1,4 -1,4 

Ny pensionsskuldsberäkning -1,2 1,2 -3,8 

  4,9 7,3 -5,2 
        

Resultat inför budgetberedning 72,9 55,5 37,2 

Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 2,65% 1,97% 1,29% 

    

    

 
Efter driftjusteringar, invest. m.m.                        - 27,3 

Effektivisering SAM 0,5 %                                   1,7  

Resultat efter justeringar                                                                              47,3              36,1             2,3 

Resultat i relation till skatter o bidrag, %                                              1,75%             1,3%  
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2022 2023 2024

Prio Äskat Justerat Förslag Äskat Justerat Förslag Äskat Justerat Förslag Kommentarer

TOTALT KOMMUNEN 322 536 -118 622 203 914 335 519 -117 690 217 829 394 349 -222 270 172 079

varav
 Kommunfullmäktige 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inga äskningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Kommunstyrelsen, central pott varav 0 45 000 45 000 0 45 000 45 000 0 0 0 Nuläge maj 2021

Utveckling Christinaområdet 45 000 45 000 45 000 45 000 0 0 3,2 mkr

Exploatering näringsliv, fler industritomter 0 0 0 0 0 0 2,0 mkr, ärende på gång med 1,5 mkr

Exploatering för ökad befolkning 0 0 0 3,7 mkr

Nytt särskilt boende för äldre 0 0 0 0 0 0 8,0 mkr
Allmän investeringsfond till KS förfog (Norrbotniabanan 

samt åtgärder för säkra trafiklösningar kring 

kommunens anl. och anslutningar till trafikverkets 

projekt)

0 0 0

14,1 mkr

Byacentrum 0 0 0 0,1 mkr

 Kommunstyrelsen, Klf: 14 230 -530 13 700 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000

Digitaliserad inköpsprocess 1 3 700 0 3 700 0 0 0 0 0 0

Verksamhetsdatorer, elevdatorer och IT-infrastruktur 2 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000

Särskilda digitalseringsinsatser 3 530 -530 0 0 0 0 0 0 0 Bör rymmas inom bef ram

 Gemensam räddningsnämnd: 2 600 0 2 600 2 600 0 2 600 2 600 0 2 600

Investeringsram utrustn/fordon 1 2 600 0 2 600 2 600 0 2 600 2 600 0 2 600

 Barn- och utbildningsnämnden: 95 008 -38 875 56 133 108 508 -43 000 65 508 97 008 -45 000 52 008

 Från driftansl- ospec inventarer 433 0 433 433 0 433 433 0 433

Investeringsplan för lokaler och miljö - Pågående 

projekt 1 20 000 -10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 Återställn del av underskott

Investeringsplan för lokaler och miljö - Reinvesteringar 1 5 300 -3 300 2 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000

Investeringsplan för lokaler och miljö - Planerade 

projekt 1 32 000 -25 000 7 000 59 000 -43 000 16 000 59 000 -45 000 14 000 Böle förskola/skola

Christinaprojekt etapp skola - pågående projekt 2 36 700 0 36 700 42 500 0 42 500 31 000 0 31 000

Reinvestering digital infrastruktur 3 500 -500 0 500 0 500 500 0 500

Reinvestering musikinstrument, Musikskolan 4 75 -75 0 75 0 75 75 0 75

1 (4)
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2022 2023 2024

Prio Äskat Justerat Förslag Äskat Justerat Förslag Äskat Justerat Förslag Kommentarer

 Fastighets- och servicenämnden: 96 600 -43 000 53 600 80 300 -32 500 47 800 91 900 -32 500 59 400

 Från driftansl- ospec invest 300 0 300 300 0 300 300 0 300

Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. 

införande av komponentredovisning 5 000 -5 000 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 Koll med Åsa

Takskada Norrmalmia, pågående projekt 1 6 000 -2 000 4 000 0 0 0 0 0 0 Avvakta ev ers försäkring, återkomma

Ombyggnad tak Oden, pågående projekt 2 13 300 13 300 0 0 0 0 0 0 Upphandlat o klart

Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o 

utrustning, löpande anslag, pågående proj 3 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000 18 000 0 18 000

Stadshuset inkl parkering, pågående projekt 4 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000

Christinaprojekt tak bibliotek - pågående projekt 5 0 0 0 1 000 0 1 000 10 600 0 10 600

Konvertering av köldmedium i två produktionskök 6 5 000 -5 000 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000

Klimatanpassning, inventering och åtgärder 7 1 000 -1 000 0 3 000 -2 500 500 3 000 -2 500 500

Reinvestering 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar) 8 30 000 -30 000 0 30 000 -30 000 0 30 000 -30 000 0 Ska klaras m hyresnivån

 Kultur- och fritidsnämnden: 19 551 -10 320 9 231 12 501 -70 12 431 107 401 -102 470 4 931

Från driftansl- moderniseringar anlägg 550 0 550 550 0 550 550 0 550

Från driftansl- moderniseringar park 100 0 100 100 0 100 100 0 100

Från driftanslag -konstparken 81 0 81 81 0 81 81 0 81

Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner, 

fordon (inkl. pistmaskin), investeringar) 1 5 000 -2 500 2 500 3 000 -2 500 500 3 000 -2 500 500 Pistmaskin mellanskillnad

Lekparksplan, pågående 2 700 0 700 700 0 700 700 0 700

Bokhyllor Stadsbiblioteket, pågågende 3 500 -500 0 0 0 0 0 0 0

Belysning park, övrigt 4 520 -520 0 520 -520 0 520 -520 0 Tas från minskande driftskostnader

Christinaprojekt kulturflygeln- pågående projekt 5 8 400 -4 400 4 000 2 000 4 400 6 400 0 0 0

Friidrott LF, pågående 6 2 000 -1 000 1 000 1 000 0 1 000 0

Omklädning Norrstrandspoolen (tak), övrigt 7 300 -200 100 0 0

Utveckling lekpark, Badhusparken, övrigt 8 750 -750 0 0 0

Trädplan 9 650 -450 200 650 -450 200 650 -450 200

Strömsundskanalen 10 0 0 0 1 000 0 1 000 0

Projekteringskostnad öjeby sim- och 

sporthall/Solanderprojektet (P) 11 0 0 0 1 000 -1 000 0 100 000 -99 000 1 000

Projekteringskostnad utemiljö/Solanderprojektet (P) 12 0 0 0 0 0 0 300 0 300

Julbelysning gågatan 13 0 0 0 400 0 400 0 0 0

Byggnader, upprustning Norrstrandsbadet (Ö) 14 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000

Inventarier biblioteket Porsnäs (Ö) 15 0 0 0 500 0 500 500 0 500

2 (4)
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2022 2023 2024

Prio Äskat Justerat Förslag Äskat Justerat Förslag Äskat Justerat Förslag Kommentarer

 Samhällsbyggnadsnämnden: 40 650 -22 700 17 950 37 650 -7 800 29 850 43 050 -1 800 41 250

Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. 

införande av komponentredovisning 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500

 Från driftansl- ospec invest 50 0 50 50 0 50 50 0 50

Mark- och fastighetsförvärv inkl. exploateringsutgifter 3 300 -3 300 0 2 800 -1 800 1 000 3 300 -2 300 1 000 exkl naturmark

Ombyggnad gator/vägar (reinvesteringar) 1 13 000 -1 200 11 800 14 000 -2 200 11 800 14 000 -2 200 11 800 Exkl buffert

Transportenheten investeringsram fordon 2 2 000 -2 000 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500

Exploatering ökad befolkn. Ljungheden och Lekatten 3 600 0 600 600 0 600 0 0 0 finns medel i KS C pott -21 3,7 mkr

Exploatering näringsliv, fler industritomter 4 2 000 0 2 000 1 500 0 1 500 500 0 500 finns medel i KS C pott -21 2 mkr

Haraholmen 5 2 000 -1 000 1 000 2 000 0 2 000 0 1 000 1 000

Christinaprojektet infrastruktur, pågående 6 2 300 -2 300 0 1 800 0 1 800 600 2 300 2 900

Öjagatan 7 8 500 -8 500 0 0 0 0 0 0 0 Återkomma senare

Stadsutveckling Öster, centrum äldreboende, väg SÄBO 8 1 000 -1 000 0 500 0 500 6 300 0 6 300

Stadsutveckling Öster, rondell Svartuddsvägen 

Sundsgatan 9 500 -500 0 3 000 -3 000 0 0 0 0

Stadsutveckling Öster, exploatering ökad befolkning, 

nästa område - Pitholmshöjden 10 1 000 -1 000 0 4 500 0 4 500 2 000 0 2 000

Gång-/cykelvägar enligt plan 11 2 500 -1 500 1 000 2 300 -800 1 500 2 100 -600 1 500

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 12 400 -400 0 400 0 400 400 0 400 Koll med RKM

Berget (Universitetsområdet) 13 0 0 0 700 0 700 0 0 0

Stadsutveckling Öster, Östra länken från SÄBO - 

Lillåkersvägen 14 0 0 0 500 0 500 10 800 0 10 800

3 (4)
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2022 2023 2024

Prio Äskat Justerat Förslag Äskat Justerat Förslag Äskat Justerat Förslag Kommentarer

 Socialnämnden: 53 897 -48 197 5 700 83 960 -79 320 4 640 42 390 -40 500 1 890

 Från driftansl- ospec inventarier

Nytt särskilt boende för äldre 1 40 000 -40 000 0 80 000 -80 000 0 40 000 -40 000 0 Upphandlas

Reinvestering möbler boenden 2 820 -820 0 820 -820 0 820 0 820

Nyckelfri hemtjänst 3 2 557 -2 557 0 0 0 0 0 0 0 Tidsbesparingen bekostar investering

Kyld tilluft särskilt boende 4 5 500 -2 000 3 500 900 1 000 1 900 0 0 0 Anslagsöf 3,1 mkr

Carport Hemsjukvården 5 4 320 -2 320 2 000 0 1 000 1 000 0 0 0

Nyckelfria verksamheter 6 200 0 200 200 0 200 300 0 300

Distansöverbryggande teknik 7 500 -500 0 500 -500 0 500 -500 0

Nytt verksamhetssystem 8 0 0 0 1 540 0 1 540 770 0 770

Gemensam överförmyndarnämnd: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inga änskningar 0 0 0

KOMMUNENS ÄSKANDE 322 536 -118 622 203 914 335 519 -117 690 217 829 394 349 -222 270 172 079  

Investeringsreserv generell

KOMMUNEN TOTALT 322 536 -118 622 203 914 335 519 -117 690 217 829 394 349 -222 270 172 079

varav lånefinansiering 0 0 0

Kommunen totalt exkl lånefinansierade projekt 322 536 -118 622 203 914 335 519 -117 690 217 829 394 349 -222 270 172 079

4 (4)
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RAMÖKNING - REDOVISADE BEHOV 2022 2023 2024

 Äskat Justerat  Förslag  Äskat Justerat  Förslag  Äskat Justerat  Förslag

TOTALT FÖRÄNDRINGAR

 Ramökning 9 950 4 150 19 100 7 350 -350 7 000 9 450 -350 9 100

Kommunfullmäktige 0 0 0 300 0 300 2 400 0 2 400

Val 2022, där KLF sköter adminstrationen. Fått medel 

för ökade kostnader, detta inkluderar även extra 

resursen hos KLF. 0 0 0 300 0 300 0 0 0

EP-val 2024 0 0 0 0 0 0 2 400 0 2 400

Kommunstyrelsen - Central pott drift 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Kommunstyrelsen - KLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vhtutveckling med digitalt stöd är flaskhals. 0 0 0 0 0 0

Budget- och skuldverksamhet, ansträngt läge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etableringsfunktionen behöver förstärkas och 

prioriteras 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemensam Räddningsnämnd 700 0 700 700 0 700 700 0 700

Eventuellt ett gemensamt ledningssystem i Norr- och 

Västerbotten, kan innebära en årsarbetare till tänkt 

gemensam räddningscentral. Implementation under 

2022 700 0 700 700 0 700 700 0 700

Fastighets -och servicenämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tillgänglighet till IT-strateg 0 0 0

1 (3)
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RAMÖKNING - REDOVISADE BEHOV 2022 2023 2024

 Äskat Justerat  Förslag  Äskat Justerat  Förslag  Äskat Justerat  Förslag

Kultur- och fritidsnämnden 1 900 -500 1 400 0 0 0 0 0 0

Se över möjligheten att bygga ishall 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drift av Lindbäcksstadion i kommunal regi 500 -500 0 0 0 0 0 0 0

"Mästerlig folkfest" under SM-veckan 2022 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0

Samhällsbyggnadsnämnden 1 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0

Klimatförändringar ger ökat behov av resurser till 

vinterväghållningen. Utebliven priskompensation 

leder ökad risk för underhållskuld pga lägre 

barmarksunderhåll 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GIS-verksamheten svår att klara - ökad samverkan 

kan vara aktuell 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bärgning av Munksund 5 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0

Ökad planberedskap såväl för egnahem, 

flerbostadshus och småskalig industri som handel. 5 000 5 000

Miljö- och tillsynsnämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Behovsutredning visar på resursbehov om 16 

årsarbetare, idag är tillgängliga resurser 14, fortsatt 

risk för tillsynsskuld.

Socialnämnden 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000

Drift av gruppbostad, målsättning med uppstart under 

2022 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000

Överförmyndarnämnden 350 4 650 5 000 350 -350 0 350 -350 0

Medel för att använda resurs som avlastning med 

administrativa uppgifter samt enklare granskning av 

årsräkningar under del av år, jan-april. 0 0 0

Minskat bidrag Migrationsverket - samma 350 -350 0 350 -350 0 350 -350 0

Barn- och utbildningsnämnden

Ledarskapsprogram rektorer och lärare 5 000 5 000

2 (3)
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DRIFTBUDGET 2022-2024 Arbetsmaterial 2021-05-19

RAMÖKNING - REDOVISADE BEHOV 2022 2023 2024

 Äskat Justerat  Förslag  Äskat Justerat  Förslag  Äskat Justerat  Förslag

Totalt 9 950 4 150 19 100 7 350 -350 7 000 9 450 -350 9 100
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Budget 2022 samt Verksamhetsplan 2023-2024 
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1. Förutsättningar och visioner 

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 

Även om man kan skönja slutet på Pandemin så kommer den att sätta sin prägel även på kommande 

budgetperiod och vi kan anta att ekonomin och samhället kommer att påverkas negativt. 

Industrisatsningar som offentliggjorts i vårt närområde pekar dock på positiva följdeffekter även på 

Piteå. Sverigedemokraterna ser goda möjligheter till att Piteå kan gynnas om människor finner 

kommunen som en attraktiv plats att slå ner sina bopålar och företag i. 

 

Piteå har länge präglas av ett styre som sätter stor tilltro till globala ideér och trender. 

Kommunomspännande projekt har inletts som skapat kostnader, men framförallt onödigt arbete för 

kommunens tjänstemän. Denna typ av projekt bör avslutas. Detta inkluderar den aggressiva 

befolkningsökning som kommunen bestämt sig för att nå oavsett tillvägagångssätt. Istället för 

befolkningsmål bör Piteå ställa upp välfärdsmål och garantera kvaliteten på välfärden för sina 

medborgare vilket faktiskt skulle öka befolkningen på sikt. En påtvingad befolkningsökning sker 

menar vi på bekostnad av befintlig välfärd då fler skall dela på kakan. En kommun i balans förstår att 

det är företag som skapar förutsättningar och behov för en ökad befolkning och det är där fokus bör 

ligga. Företagande är ett av de bästa sätten att kostnadseffektivisera verksamheter och 

Sverigedemokraterna ser som effekt av detta gärna att LOV utreds i Piteå. 

* Avsluta globala projekt då de inte är en kommunal angelägenhet. 

* Välfärdsmål istället för befolkningsmål 

* Fokus på företagande 

* Utred LOV 

 

Sverigedemokraterna summerar hela sin vision i följande punkter: 

1. Piteå ska erbjuda boende, utbildning och arbete som skapar livskvalité i kommunens alla delar  

2. Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med likabehandling som grund. 

3. Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. 

 

2. Ekonomi och skattesats 
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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. 

 

Piteås kommuns verksamhet och välfärdsåtaganden betalas av Piteåbornas inbetalda skatter och 

avgifter samt de pengar som genereras i de kommunala bolagen. Kommunen skall hushålla väl med 

de ekonomiska resurserna och planen är att ett överskott om 2 % skall presteras årligen. Detta för att 

klara välfärd, pensionsåtaganden samt underhåll och förnyelse av kommunala inrättningar. 

Sverigedemokraterna ser att majoriteten uppnått målen, men upplever att det knakar än värre i 

fogarna inom flera verksamheter för att åstadkomma detta överskott. Om inte pengar finns så kan 

Piteåborna kan i framtiden få uppleva en försämrad välfärd. En välfärd som fortfarande befinner sig 

inom lagens riktlinjer men har varit tvungen att prioriteras bort till vissa delar. Detta är dock naturligt 

om medel och resurser inte räcker till. Vilka val och prioriteringar man gjort bör i större utsträckning 

meddelas Piteås medborgare 

 

Dagens låga ränteläge gör det attraktivt för en kommun att låna pengar. Men situationen kan 

förändras och pengarna skall en gång betalas tillbaka och Sverigedemokraterna manar till försiktighet 

och måttlighet i sin belåning. Nuvarande skattesats ser vi i dagsläget inget behov av att förändra. 

* Fokus på kommunala kärnverksamheter och hårdare prioriteringar för att komma tillrätta med 

ekonomiska underskott.  

* Överskottsmålet skall hållas på minst två procent. 

* Skatten skall inte förändras. 

* Förbjud organiserat tiggeri 

* Minimera kommunens belåning 

* Utred införandet av LOV 

 

3. Samhällsbyggnad   

Ur Sverigedemokraternas principprogram: Samhällets grundläggande organisation, 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 ett modernt samhälle, men det ska också vara i samklang med sin 400-åriga historia. 

Varsamma och eftertänksamma förändringar skall modernisera och föra kommunen och staden Piteå 

in i framtiden. Byggnadsmässigt så skall en traditionell och vacker arkitektur genomsyra 

stadsbildningen. Piteå har idag karaktären av en trivsam småstad, men förtätningen på senare år har 

varit påtaglig. Vi manar till återhållsamhet och bevarande av småstadskänslan. 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. Piteås historia som jordbruksbygd och 

kuststad bör lyftas fram och tydliggöras. Konstsatsningar i offentliga miljöer skall företrädelsevis ha 

en folklig och bygdenära förankring. Bostadsbyggandet ute i byarna är eftersatt och satsningar bör 
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göras av kommunen för att underlätta arvskiften och möjliggöra boende på landsbygden. Även 

prisbilliga hyreslägenheter behöver tillskapas i större utsträckning som komplement till de dyra 

nyproduktioner vi sett på senare år. Infrastrukturmässigt så skall tillgänglighet, trygghet och praktiska 

lösningar vara normen. Bilen kommer även långt in i framtiden att vara det dominerande sättet att ta 

sig fram och staden och övriga delar av kommunen behöver anpassas och förberedas för detta redan 

på planeringsstadiet genom att anlägga rikligt med parkeringar och breda och rejäla gator. Där det 

behövs ska flerfiliga vägar anläggas. Cykeln och gångstråken är också viktiga, men avvägningar måste 

göras till bilens fördel vid planering och anläggning. En A-traktorträff kan idag få hela Piteås 

huvudstråk Sundsgatan att stå stilla och pekar på underdimensionerade trafikleder. Vid 

bostadsbyggande i centralorten så är det viktigt att bilparkeringar skapas i tillräcklig mängd. 

Sverigedemokraterna inser också behovet av ett utökat handelsområde utanför stadskärnan och är 

positivt inställda till förslaget om att använda området omkring Lomtjärn för att utveckla handeln i 

Piteå. 

* Kommunala bostadsbolag ska tillhandahålla hyresbostäder av god kvalitet med rimliga hyror. 

* Bilen bör ha en prioriterad roll vid allt samhällsbyggande 

* Piteås byar ska utvecklas 

* Utveckla den externa handeln 

* Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som avviker från svensk eller 

västerländsk byggnadstradition ska inte få uppföras. 

* Återinför P-skivan 

 

4. Trygghet och brottsprevention   

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. Men i skenet av Sveriges 

utveckling på senare år med sprängningar, skjutningar, klankrig, våldtäkter med flera politisk 

tillskapade problem relaterade till en ansvarslös invandring i andra delar av landet så finns det behov 

av att se över situationen i Piteå. Lösningen på riksnivå i form av en ansvarsfull invandringspolitik 

tillsammans med skärpta lagar och fler poliser med ökade befogenheter. I frånvaron av en regering 

som inser detta samband så vill vi dock göra allt vi kan för att tvinga tillbaka brottsligheten genom 

kommunala åtgärder och aktiv samhällsplanering. 
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Bild genom fotoakuten.se 

Behovet är skriande eftersom majoritetspartierna i Piteå verkar för att likrikta Piteå med övriga 

Sverige och på sikt om inte ett maktskifte sker så kommer Piteås trygghet och brottstäthet allt mer 

att likna södra Sverige och vi kommer att se en ökad otrygghet. Det brottsförebyggande arbetet på 

kommunal nivå ligger i att långsiktigt påverka en persons benägenhet att begå brott. Exempel på 

sådan verksamhet kan vara antiskolkprogram i skolan. Det behövs även 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. 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 

ökande 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.  

* Intensifierat arbete att genom olika förebyggande projekt riktade till föräldrar, barn och ungdomar 

arbeta mot droganvändande missbruk och ungdomsbrottslighet. 

* Belysningen och sikten kring promenadstråk samt gångtunnlar ska utredas. 

* Kommunen ska utreda vilka situationsanpassade brottspreventiva lösningar man kan tillskapa.  

 

5. Invandring 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 

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 
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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, t.ex. 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 eller på 

arbetsmarknaden. Det är i vårt perspektiv endast en källa till motsättningar och konflikter. 

 

* Integrationsplikt ska införas i Piteå kommun 

* Ingen förtur till bostäder eller arbeten för nyanlända 

* Likabehandling  

* Återvandring ska möjliggöras genom kommunal informationsförmedling 

* Kommunen skall inte använda sig av så kallade ”snällanställningar” för att minska arbetslösheten 

 

6. Barnomsorg och skola 

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 

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 ge 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. 
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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. Man måste samtidigt ta höjd för att mobbing idag pågår 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. 

Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnat 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. 

* Barnomsorg ska erbjudas alla tider på dygnet och på strategiska platser i kommunen. 

* Barngrupper ska generellt bli mindre. 

* Skolmaten ska vara lokalt producerad och tillagad 

* Elever som stökar och stör ska avlägsnas från klassrummet/skolan 

 

7. 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, sluta sina liv i 

Page 186 of 473



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. Idag åläggs personalen (oftast undersköterskor) flera icke vårdrelaterade 

uppgifter som t.ex. 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. 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. 

Smak och lukt är ofta de sista sinnena som bevaras intakta. Matens kvalitet och tillagningssätt är 

därför av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. Fryst och kyld mat som värms i 

mikrovågsugnar ska inte förekomma inom äldreomsorgen. Målsättningen bör vara att maten ska 

lagas på plats på boendet så att de äldre kan känna doften från tillagningen och att ansvaret för 

inköp av råvaror och matlagning ska åläggas särskilt anställda och utbildade kockar eller kokerskor. 

Avgifterna för trygghetslarm ger inte några större intäkter till kommunen efter att 

administrationskostnaderna räknats av. För många äldre med dålig ekonomi kan dock dessa pengar 

ha stor betydelse. Då en trygg ålderdom efter ett liv i arbete ska vara en självklarhet bör denna avgift 

slopas helt.  
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* Maten på Piteås äldreboenden ska vara lokalproducerad och lagad på plats 

* Antalet personer som besöker varje äldre skall hållas till ett minimum 

* Svenskakunskaper motsvarande andraspråk på gymnasienivå ska vara ett krav 

* Anställ vårdnära servicepersonal för att avlasta undersköterskorna 

* Arbetssökande ska kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret 

* Trygghetslarm ska vara kostnadsfritt 

* Gratis broddar till alla 65 år och äldre 

8. Kultur och fritid 

Ur Sverigedemokraternas principprogram: Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat de 

skönhetsvärden och den estetik som det står för. Att värna om kulturarvet är också att visa respekt 

mot tidigare generationer, att minnas vad de har åstadkommit. Den absolut viktigaste aspekten är 

dock att kulturarvet fungerar som ett sammanhållande kitt. Varje samhälle behöver gemensamma 

normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter, gemensammahögtider och 

traditioner, gemensamma seder och bruk för att i förlängningen kunna hålla samman. Särskilt 

viktigt blir detta i en stat som den svenska med en solidariskt finansierad välfärdsmodell eftersom 

den solidaritet som håller upp systemet i sin tur baserar sig på identifikation och en stark känsla av 

gemenskap.  

 
Bild genom Pixabay 

 

En genomlysning av turerna omkring skjutbanan på Pitholm bör ske för att skapa kunskap och 

erfarenhet av att kombinera flera intressen i samma lokal. Kultur och fritid ska inte betala ut bidrag 

till föreningar vars verksamhet syftar till att motverka eller förhindra integration i det Svenska 

samhället.  

* Översyn av de de föreningar som erhåller kulturbidrag 

* Planera långsiktigt 

9. Ställningstaganden per område  
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2. Ekonomi och skattesats: Bibehållen skattesats, 0,5 % effektivisering på samtliga nämnder och 

styrelsers verksamheter förutom socialnämnd. Inför LOV. Kommunstyrelsen fördelar sparade medel 

mellan behovsområden med fokus på socialnämnden. 

3. Samhällsbyggnad: Bilen ska prioriteras i större utsträckning. Utveckla byarna och den externa 

handeln. 

4. Trygghet och brottsprevention: Utred åtgärder för situationsanpassad brottsprevention. Gör en 

genomgripande utvärdering av gatubelysning. Åtgärder efter behov. Kostnad: 250tkr 

5. Invandring och återvandring: Inför integrationsplikt. Påbörja aktivt informationsarbete om 

återvandring 250tkr. Ingen förtur för nyanlända i bostadsbeståndet. 

6. Barnomsorg och skola: Barngrupper hålls generellt så små som möjligt. ”Nattis” på fler ställen i 

kommunen 550tkr. Fler specialpedagoger 1500tkr. Inga fler byskolor läggs ned. Använd 

lokalproducerade råvaror; 200tkr.  

7. Äldre- och handikappomsorg: Avgiftsfria trygghetslarm 250tkr. Broddar till innevånare 65+ 80tkr. 

8. Kultur och fritid: Översyn av föreningar som erhåller bidrag. Långsiktigare planering. 

Total kostnad satsningar: 3080 tkr. 

 

10. Besparingar per nämnd  

En nettoeffektivisering om 0,5% för samtliga nämnder utom socialnämnden och gemensamma 

nämnder. 

KS/KLM:  -976 tkr 

 

BUN:   -5470 tkr 

Fastighets- och Service: -2313 tkr 

Kultur- och fritid: -718 tkr 

Samhällsbyggnad: -1744 tkr  

Miljö- och Tillsyn:  -59 tkr  

Total besparing: -11280 tkr 

 

11. Summering och överföring  

Total effektivisering: 11280 tkr 

Satsningar: 3080 tkr  

Överföring till central pott för KS förfogande:  8200 tkr 

 

 

Sverigedemokraterna Piteå / Gruppledare Magnus Häggblad 2021-06-19 
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  Sid 2

När taxan ska tillämpas 

Denna taxa ska tillämpas vid utlämnande av kopia eller avskrift av allmän handling på begäran av 
sökanden.  

Taxan ska inte tillämpas: 

 När sökanden tar del av allmän handling på plats i myndighetens lokaler (kostnadsfritt 
enligt 2 kap 15 § tryckfrihetsförordningen).  

 När sökanden begär att få ett registerutdrag med stöd av dataskyddslagstiftningen (regleras i 
dataskyddsförordningen och är som huvudregel kostnadsfritt).  

En nämnd får aldrig ta betalt för arbete med att leta fram, återställa eller göra bedömning av om en 
handling är allmän och offentligt. 

En nämnd får inte heller ta betalt för kopia eller avskrift som skapas för att nämnden ska kunna 
maskera sekretessbelagda uppgifter i en allmän handling eller på grund av att det finns betydande 
hinder mot att den enskilde tar del av handlingen i original (t.ex. för att handlingen är ömtålig eller 
för att handläggare arbetar med den), så länge den enskilde tar del av kopian eller avskriften på 
plats och inte tar den med sig 

Avgift för kopia eller avskrift av allmän handling  

I Anvisning för utlämnande av kopia eller avskrift av allmän handling finns anvisningar som 
påverkar tillämpningen av denna taxa. Av anvisningen framgår bland annat i vilket format kopia 
eller avskrift ska utlämnas och vilken typ av postförsändelse som ska användas när kopia eller 
avskrift skickas per post, samt vilken betalningsmetod som ska användas i olika situationer.  

Av anvisningen framgår även i vilka fall nämnderna i Piteå kommun får använda sig av 
elektroniskt utlämnande av kopia eller avskrift av allmän handling. 
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 Typ av handling Avgift . Kommentar 
1. Kopia som överlämnas i pappersform  

 
Avgift tas ut per 
sida. 

De första nio 
sidorna är gratis, 
den tionde sidan 
kostar 60 kronor 
och varje sida 
därutöver kostar 6 
kronor. 
 

Med kopia som 
överlämnas i 
pappersform avses kopia 
av pappershandling och 
utskrift av elektroniskt 
lagrad handling. 

Kopia och utskrift 
överlämnas på vitt A4-
papper med svartvitt 
färgformat, om inte 
större format och/eller 
annan färg krävs för att 
mottagaren ska kunna ta 
del av den allmänna 
handling som kopierats 

2. Kopia som överlämnas elektroniskt, 
t.ex. genom att skickas per e-post.  

a) Kopia av elektroniskt lagrad 
handling. 

b) Kopia av handling som behöver 
skannas in för att kunna överlämnas 
elektroniskt. 

a) Avgift tas ut per 
elektroniskt lagrad 
handling.  
De första nio 
handlingarna är 
gratis, den tionde 
handlingen kostar 
60 kronor och varje 
handling därutöver 
kostar 6 kronor. 

b) Avgift tas ut per 
sida. 

De första nio 
sidorna är gratis, 
den tionde sidan 
kostar 60 kronor 
och varje sida 
därutöver kostar 6 
kronor. 

 

3. Kopia av handling som finns lagrad på 
ett analogt lagringsmedium, oavsett om 
utlämnande sker elektroniskt eller på 
ett annat analogt lagringsmedium.  

Per påbörjad 
fjärdedels timme 
125 kronor.  
  

Här avses exempelvis 
ljud eller video som 
finns lagrad på kassett. 

4.  Avskrift eller bestyrkt kopia. Per påbörjad 
fjärdedels timme 
125 kronor. 
 

Om nämnden erbjuder 
kopia av allmän handling 
har den enskilde inte rätt 
att istället för kopia 
kräva avskrift av 
handlingen. 
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Avgift för porto och lagringsmedium  

I de fall kopia eller avskrift skickas till mottagaren per vanlig post, mot postförskott eller med 
rekommenderad post (REK) tillkommer utöver avgift för kopian eller avskriften även avgift för 
porto, postförskott eller REK-försändelse.   

I de fall kopia lämnas ut på ett lagringsmedium (exempelvis USB-enhet) tillkommer utöver avgift 
för kopia eller avskrift även avgift för lagringsmediet motsvarande inköpspris. Av säkerhetsskäl får 
kopia endast föras över på lagringsmedium som kommunen tillhandahåller.   

När avgift inte ska tas ut 

Avgift ska inte tas ut när någon av följande organ eller personer begär kopia eller avskrift av 
allmän handling. 

 Kommunala nämnder, kommunala bolag och förtroendevalda inom Piteå kommun. 
 Andra kommuner 
 Regioner 
 Statliga myndigheter  
 Representanter för radio, tv och press 
 Lokala fackföreningar i Piteå kommun 
 Part i ett pågående ärende (första kopian).  

Betalning av avgift 

Betalning av avgift enligt denna taxa kan ske på följande sätt: 

Betalning mot postförskott 
Avgift för kopia och avskrift som sänds med post kan betalas mot postförskott. Avgift för begärda 
handlingar ska då ingå i postförskottsavgiften.  

Betalning mot faktura  
Avgift för kopia och avskrift kan betalas i efterhand genom att avgiften tillsammans med avgift för 
porto eller REK faktureras till uppgiven adress.  

Kontant betalning  
Avgift för kopia och avskrift kan betalas kontant i de fall sökanden önskar att vara anonym. 
Kontant betalning tas endast emot av ekonomiavdelningen på Piteå kommuns stadshus.  

Omständigheter som medför särskild hantering  

Vid uppenbara fall av missbruk, exempelvis om en större mängd kopior delas upp i flera 
beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet, får nämnden ta ut avgift från första sidan. 
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1. Gång- och cykelplan Piteå kommun  

1.1 Bakgrund  
Piteå har som mål att vara en attraktiv, uthållig, trafiksäker och framkomlig kommun. För att uppnå 
målen och uppmuntra fler invånare att använda hållbara transportmedel är det viktigt att satsa på en 
väl fungerande infrastruktur för gång och cykel. Att gå och cykla ska vara ett självklart val i Piteå 
kommun. Ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät möjliggör att barn och unga själv kan ta sig till och 
från skolan på ett trafiksäkert sätt. Det ökar även jämställdheten, genom att alla ges möjlighet att ta sig 
fram på ett trafiksäkert sätt oavsett val av transportmedel.  

Piteå kommun har under en längre tid satsat på en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. I de tidigare 
planerna har behovet varit att skapa nya huvudstråk, men nu fodras ett större helhetsgrepp för gång- 
och cykelinfrastrukturen. Idag har Piteå kommun ca 95 km kommunala gång- och cykelvägar. År 2011 
genomfördes en attityd- och resvaneundersökning som visade att 95 % av Piteå kommuns invånare har 
tillgång till cykel. Undersökningen visade att knappt hälften av alla resor som genomförs i kommunen 
är kortare än fyra kilometer och av dessa genomfördes ca 7 % av resorna till fots och ca 9 % med 
cykel. Resvaneundersökningen visar på tydlig potential för en ökad gång- och cykelanvändning.  

1.2 Syfte 
Syftet med gång- och cykelplanen är att den ska vara ett stödjande dokument till Piteå kommuns 
verksamhetsplanering. Den nya planen tar ett helhetsgrepp kring gång- och cykelfrågorna och omfattar 
länkar för utbyggnad, gång- och cykelpassager, cykelparkeringar, belysning och trygghet samt 
mobility management 1åtgärder. Planen följer kommunens mål och visar på de åtgärder som behövs 
för att öka andelen hållbara resor och skapa ett trafiksäkert, attraktivt och gent gång- och cykelvägnät.  

1.3 Mål 
I översiktsplanen 2030 har följande fem mål preciserats: 

 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 
 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

I översiktsplanen anges även att Piteå ska ha en väl utbyggd, attraktiv och tillgänglig infrastruktur som 
är hållbar för persontrafik. Att gå och cykla ska vara ett självklart val. I centrum ska fotgängare, 
cyklister och kollektivtrafik prioriteras och gatumiljön ska vara funktionell. Kopplingar mellan 
trafikslagen ur ett hela-resan-perspektiv ska tas med i samhällsplaneringen.  

1.4 Avgränsningar 
Planen behandlar hela Piteå kommuns gång- och cykelvägnät och omfattar även åtgärdsförslag på 
vägar tillhörande Trafikverket samt ett fåtal enskilda väghållare. Detta ger en helhetsbild av gång- och 
cykelvägnätet inom Piteå kommun och utgör ett bra underlag att arbeta med vid samråd med andra 
väghållare.  

 
1 Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen 
genom att förändra resenärers attityder och beteenden. 
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1.6 Samband mellan kommunala planer  
Gång- och cykelplanen följer de riktlinjer med koppling till gång- och cykeltrafik som härleds i de 
kommunala styrdokumenten. De dokument som nyttjats särskilt för vägledning, avvägningar och 
prioriteringar i planen är: 

 Översiktsplan 2030 
 Plan för hållbarhet 
 Gång- och cykelplan Piteå kommun, 2011  
 Resvanor i Piteå 2011 
 Parkeringsnorm 
 Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra (FÖP) (under framtagande) 
 Stadsmiljöprogram (under framtagande) 
 Trafikplan 2017 (under framtagande) 
 Riktlinjer för belysning (under framtagande) 

1.6.1 Översiktsplanen 2030 
Mål till gång- och cykelplanen med direkt anknytning från Översiktsplanen 2030 – planstrategi och 
planeringsunderlag.  

 Det ska vara lustfyllt att gå och cykla i Piteå och alla ska kunna färdas tryggt och trafiksäkert 
 Trafikplanering ska utgå från nollvisionens målsättningar om säkerhet i vägtransportsystemet, 

ingen ska dödas eller skadas allvarligt 
 Gång och cykelnätet ska vara gent, funktionellt och sammanhängande och locka fler 

människor att gå och cykla 
 Vid ny- och ombyggnad ska möjlighet ses över till att separera cykel- och gångtrafik 
 Gångbanor ska utformas på ett sätt som medger en god tillgänglighet för barn, äldre och 

personer med funktionsnedsättning 
 Betydelsefulla målpunkter ska kopplas samman för fotgängare och cyklister 
 Särskilt fokus ska läggas på säkra skolvägar 
 God belysning är viktig i tunnlar och vid gång- och cykelvägar 
 Korta avstånd i kombination med ett väl utbyggt och genomtänkt gång- och cykelnät leder till 

att människor i större utsträckning väljer att gå eller cykla 
 I centrum ska fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras 
 Gå och cykla korta sträckor ska vara ett självklart val 
 Sammanhängande strandpromenader ska utvecklas för att stärka stadens attraktivitet 
 Målsättningen är att huvudstråken ska vara separerade från biltrafik 
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2. Miljö, hållbarhet och hälsa  
Förbättrad folkhälsa och samhällsekonomiska vinster är effekter som en ökad gång- och cykelsatsning 
för med sig. Värderingar och vanor som utvecklas i ung ålder har stor betydelse för livet längre fram. 
Att barn och unga dagligen går eller cyklar till och från skolan är därför en viktig hälsofrämjande 
insats.  

En halvtimmes fysisk aktivitet dagligen ger uppenbara hälsoeffekter och minskar risken för bland 
annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, fetma och högt blodtryck. Den generella folkhälsan är i 
behov av förbättring och med en minskad mängd biltrafik skulle invånarnas hälsa, miljö och 
trafiksituation förbättras. Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning har stort behov av 
trafiksäkra och tillgänglighetsanpassade gång-och cykelstråk. Ett utvecklat gång- och cykelvägnät 
medför möjlighet till minskad biltrafik och fördelar som en tryggare och snabbare färd för gång- och 
cykeltrafikanterna till olika målpunkter. Likaså bidrar det till en högre produktivitet, mindre 
arbetsfrånvaro, minskade sjukvårdskostnader samt ökad vardagsmotion.  

Piteå kommuns mål i översiktsplanen anger att det ska vara självklart att gå eller cykla korta sträckor. 
Förutsättningar för en ökad gång och cykeltrafik i Piteå kommun finns redan idag. Enligt den senaste 
attityd- och resvaneundersökningen från 2011 har 95 % av befolkning en cykel. Cykeln är jämfört med 
bilen ca 30 gånger energisnålare per personkilometer, den är betydligt mer yteffektiv då den endast 
kräver ca en tiondel av bilens yta i trafiksystemet. Om alla resor upp till 5 km i Piteå kommun skulle 
ske med gång- eller cykeltrafik skulle ca 50 % av biltrafiken minska. Om gränsen går vid 2 km 
minskas biltrafiken med ca 25 %. Det tar cirka 8 minuter med cykel att ta sig en sträcka på 2 km i 
Piteå innerstad och cirka 20 minuter att gå liknade sträcka. Figur 1 beskriver gångavstånd i relation till 
tid i 5 minuters intervaller. 

Figur 1. Bilden beskriver gångavstånd i centrum med 5 min intervall. 
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Tabell 1. Olyckor i Piteå kommun mellan 2012-2016.

Piteå kommun har som mål att minska de fossila koldioxidutsläppen från resor och transporter med 
minst tio procent till år 2020, jämfört med 2008. Detta innebär en reducering av det fossila utsläppen 
med ungefär 24 000 ton koldioxid per år. 10 % av utsläppen från personbilstrafiken motsvarar 6000 
ton koldioxid per år, se figur 2. Om det korta resorna med bil upp till 2 km skulle ersättas med andra 
färdmedel skulle det bidra till en reducering av utsläppen med ca 6 800 ton koldioxid per år. Detta 
motsvarar ca 3 % av de totala fossila utsläppsminskningen, men ca 11 % av personbilstrafikens mål 
för utsläppsminskning. En minskning av de fossila utsläppen innebär även att nivån för kväveoxider, 
bensen och andra partiklar skulle minska, likaså nivåerna för trafikbuller. Utsläppsminskningarna 
påverkar människors hälsa, välbefinnande och livskvalité på ett positivt sätt.  

Figur 2. Beskriver kommunens klimatpåverkan. 

3. Kvalité och bedömning på gång- och cykelvägnätet 

3.1 Säkerhet och olycksstatistik      
All trafikplanering i Piteå kommun ska utgå från Riksdagens beslut gällande nollvisionens 
målsättningar om säkerhet i vägtransportsystemet, ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Strada 
(Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data om skador och olyckor 
inom hela vägtransportsystemet. Enligt uppgifter från Strada har 103 fall av olyckor med fotgängare 
och cyklister rapporteras in i Piteå kommun de senaste fem åren. Av dessa olyckor hade 102 skadlig 
utgång och 1 dödlig utgång, se tabell 1. 54 av olyckorna har inträffat på kommunala vägar, se tabell 2. 
 
 

 

Fossila 
koldioxidutsläpp
=247 000 ton CO2 

Lokalautsläpp 
= 150 000 ton CO2

Elkonsumtion
= 97 000 ton CO2

Industri
= 45 000 ton CO2

Trafik
= 105 000 ton CO2

Delmål 2008- 2020
Reducera utsläppen med 

ca 24 000 ton CO2

Reducera 
utsläppen med 
15 000 ton CO2

Reducera 
utsläppen med 
10 500 ton CO2

Personbil
= 60 000 ton CO2

Reducera 
utsläppen med 
6000 ton CO2

Väghållartyp Dödsolyckor Allvarliga olyckor Måttliga olyckor
Lindriga 

olyckor
Totalt

Statlig 1 1 6 14 22
Kommunal 0 4 18 32 54
Enskild 0 3 0 4 7
Okänd 0 4 8 8 20
Totalt 1 12 32 58 103
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Tabell 2. Olycksstatistik från 2012-2016, kommunala vägar i Piteå.

 
Majoriteten av olyckor som sker bland fotgängare och cyklister är singelolyckor. Olyckorna beror 
främst på bristande trafikbeteende samt dåliga vägförhållanden, som svagheter i utformning och 
underhållsbrister. Tydlig utformning av transportsystemet i kombination med tydliga trafikregler 
skapar goda förutsättningar och möjligheter för fotgängare och cyklister till att följa trafikreglerna på 
ett trafiksäkert sätt. Det är viktigt att anpassa trafiksäkerhetsarbetet efter gång- och cyklisternas behov 
och framkomlighet. För att trafikanternas säkerhet ska öka och för att minimera riskerna för olyckor är 
det viktigt att öka andelen säkra passager, separera gång- och cykeltrafikanterna från biltrafik samt 
satsa på drift och underhåll.   
 

 
3.1.1 Samhällskostnader  
Trafikolyckor innebär stora samhällskostnader, både direkta och långsiktiga kostnader för bland annat 
sjukvård, rehabilitering och reparationer. Piteå kommuns årliga kostnad för trafikolyckor där gång, 
cykel eller moped klass II är inblandat har tagits fram med hjälp av Trafikverkets schablonsiffror, se 
tabell 3. Tabellen är baserad på antalet skadade i trafiken. Samhällskostnaderna uppgår enligt tabell till 
16 936 600 kr per år. Uträkningen är baserad på medelvärdet av olycksstatistiken för de senaste fem 
åren i Piteå kommun på de kommunala vägarna. Investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder bidrar till att 
olycksriskerna minskar och att samhällskostnaderna på sikt minskar.  

Tabell 3. Samhällskostnader för trafikolyckor i Piteå kommun per år.
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Svårt skadade 5 672 000 kr 2,6 14 747 200 kr
Lindrigt skadade 267 000 kr 8,2 2 189 400 kr
Summa 10,8 16 936 600 kr
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4. Planering och utformning av gång- och cykelvägar 
För att Piteå kommuns övergripande mål ska nås är det viktigt att gång- och cykeltrafiken redan i ett 
tidigt skede ges en naturlig plats i samhällsplaneringen. En väl utbyggd och fungerande infrastruktur 
för gång- och cykeltrafik kräver fysiskt utrymme i gaturummet. I all planering ska gång- och 
cykeltrafiken alltid beaktas.  

Gång och cykelnätet i kommunen ska vara trafiksäkert, sammanhängande, gent och sammankopplat 
till målpunkter för att uppfattas som attraktivt. 

4.1 Definitioner och utformning av gång- och cykelvägar 
Gångbana 
Yta där gångtrafikanter är helt avskilda från andra fordonsslag, exempelvis en trottoar. På vägar där 
bilhastigheten är högre än 30 km/h krävs gångbana för att garantera god trafiksäkerhet för fotgängarna. 
Gångytor ska utformas så att personer med nedsatt syn- och rörelseförmåga kan ta sig fram.  

Gågata  
Väg eller vägsträcka som enligt lokal trafikföreskrift skall vara gågata och som är hänvisat med 
vägmärke för gågata. På en gågata är motorfordonstrafik förbjuden. Men med vissa undantag kan 
förekomma, som tillexempel varuleveranser, transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer. 
Fordonens hastighet får ej överstiga gångfart på sträckan och fordonsföraren har väjningsplikt mot 
fotgängare. 
 
Gångfartsområde 
Väg eller område som enligt lokal trafikföreskrift skall vara gångfartsområde och som är hänvisat med 
vägmärke för gångfartsområde. Område främst avsett för gående. I gångfartsområden får fordonens 
hastighet ej överstiga gångfart och fordonsföraren har väjningsplikt mot fotgängare. Gaturummet ska 
ej vara eller upplevas som uppdelat, det ska framgå av utformningen att hela området främst tillhör 
fotgängaren.  
 
Gång- och cykelbana  
Vägbana endast avsedd för gång- och cykeltrafik. Kan följa en intilliggande väg eller vara friliggande. 
Vägbanan ska ha kantsten eller skiljeremsa.  
 
Cykelbana 
Väg eller del av väg som är tillämnad för cykel och moped II. Innefattar oftast en del av gång- och 
cykelbanan. Uppmärkt med vägmarkeringar och/eller med olika ytmaterial som skiljer gångbanan från 
cykelbanan. Cykelbanan ska exempelvis dras bakom busshållplatser för att minimera kollisionsrisken 
med bussresenärer. 
 
Cykelfält 
Ett separat körfält i körbanan, särskilt anvisat för cyklande och moped klass II. Hänvisat via 
vägmarkeringar. 
 
Blandtrafik  
Gående, cyklister, mopeder, bilar och andra fordon delar gaturummet. Avskild yta för gående är 
förekommande.  
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Gång- och cykelstråk  
En eller flera av de sammanhängande länkarna i gång- och cykelvägnätet. 
 
Gång- och cykelvägnät 
Nät utgörande av samtliga gång- och cykelvägar.  
 
Övergångsställe 
Del av väg avsedd för gående. Tillägnat för användning vid behov för att korsa körbana eller 
cykelbana. Ska anges med vägmärke och vägmarkering.  
 
Gång- och cykelpassage 
Utformat område som fotgängare och cyklister ska använda för att korsa en körbana. Passagen anges 
med vägmarkeringar och kan vara bevakad eller obevakad, beroende på den rådande trafiksituationen. 

 
 
 
4.2 Säkra passager  
I planeringsskedet av en gång- och cykelpassage är det viktigt att ta hänsyn till lokalisering, säkerhet, 
tydlighet och framkomlighet. Passager ska utformas så att biltrafikantens hastighet hålls låg i korsning 
med passagen. Viktigt är att gående och cyklister ska synliggöras och att utformningen av passager, 
gång- och cykelbanor och övergångställen bestäms utefter den rådande trafiksituationen. Hänsyn vid 
planering och utformning ska tas till det trafikantslag som skall ha prioritet i trafiksystemet. Gång- och 
cykelpassager ska även vara tillgänglighetsanpassat för personer med funktionsnedsättning samt 
upphöjda eller utgöras av gång- och cykelport i korsningspunkter med huvudvägnätet. Avvikande färg 
eller beläggning kan användas vid överfarterna för att öka uppmärksamheten. Upphöjningar, 
avsmalningar, refuger och cirkulationsplatser är övriga exempel på hastighetsdämpande åtgärder som 
bör tillämpas i planering och utförande av säkra passager.  

Figur 3. Trafikverkets beskrivning av olika separeringsformer av gång- och cykelvägar. 
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Vid obevakade övergångsställen har fordonsförare väjningsplikt mot gående. Gående och cyklister har 
dock vid gångpassage och cykelpassage väjningsplikt mot fordonsföraren vid korsning av vägbana. 
Fordonsförare ska i sin tur anpassa hastigheten vid passagen så fara inte uppstår för oskyddade 
trafikanter. Genom att både cyklisten och bilisten har skyldigheter tvingas båda ta hänsyn till varandra. 
Då ökar säkerheten. Figur 4 och 5 visar goda exempel på obevakade cykelpassager.  

 
 
Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet och kan med fördel användas i 
stadsmiljön. Trafikmiljön ska då utformas och säkras så att fordon inte kan föras med en högre 
hastighet än 30 km/tim på cykelöverfarten. Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklar som ska korsa 
en vägbana vid cykelöverfarter med vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart. Figur 6 visar ett 
bra exempel på utformning av en cykelöverfart där cyklisternas framkomlighet är prioriterad och 
fordonsförare har väjningsplikt. 

 

 

Figur 4 och 5. Obevakade cykelpassager (Gatubolaget, Säkrare cykelpassager, u.å.)

Figur 6. Cykelöverfart där cyklisternas 
framkomlighet är prioriterad. 

Figur 7. Samlokaliserat övergångställe och cykelöverfart.
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Vid en kombinerad cykelöverfart och övergångsställe vidtas även hastighetsdämpande åtgärder 
samtidigt som trafiksäkerheten prioriteras i utformningen. Cyklister och förare av moped klass II som 
färdas mot en cykelöverfart ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos fordonen som närmar sig 
överfarten. Fordonsförare ska lämna företräde för både fotgängare, cyklister och förare av moped klass 
II vid korning av en sådan samlokaliserad plats. Övergångsstället kan i samlokaliseringen verka som 
en begränsningslinje för cykelöverfarten, samtidigt som cykelöverfartens väjningslinje kan placeras 
före övergångsstället. Figur 7 beskriver ett bra exempel på utformning av ett samlokaliserade 
övergångsställe och cykelöverfart.    

En genomgående gång- och cykelbana är avsedd för gående och cyklister, är separerade från bilväg 
med kantsten, markremsa eller vägmarkering. Kännetecknas av att ingen linje skär tvärs över gång- 
och cykelbanan men däremot tvärs över väg-banan. Kan både vara upphöjd och i nivå med gatan. 
Fordon som ska passera över en genomgående gång- och cykelbana ska lämna företräde för gående, 
cyklister och förare av moped klass II som befinner sig på gång- och cykelbanan. Fordonsföraren har 
också väjningsplikt mot fordon som skär den egna kursen efter att ha passerat gång- och cykelbanan. 
Figur 8 är ett exempel på utformning av genomgående gång- och cykelbana från Djupviksgatan i Piteå 
centrum.  

Figur 8. Genomgående gång- och cykelbana. 
 

4.3 Vägvisning 
För att Piteå kommuns gång- och cykelvägnät ska vara attraktivt och funktionellt är det viktigt att det 
är lätt att orientera sig. Vägvisningen ska tydligt visa hur man tar sig till olika målpunkter, vara 
enhetligt utformad, bör ange riktning, avstånd och var man befinner sig. Vägvisning består främst av 
vägmärken, men kan även utgöras av kartor samt målade symboler på gatan, vägmarkeringar. 
Vägmärken bör placeras i en höjd och i en riktning som gör dem väl synliga för gående och cyklister. 
Med tydlig vägvisning ökar tryggheten och säkerheten för fotgängare och cyklister, exempelvis kan de 
vid olycka då lättare ange sin position. Vägmarkeringar är ett viktigt komplement till vägmärken. En 
markering i vägbanan tydliggör vilken yta som olika trafikantslag får nyttja och förtydligar gällande 
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trafikregler. Vägvisning för gång- och cykeltrafik ska vara lika självklar och tydlig som vägvisning för 
biltrafik. En god vägvisning visar på att kommunen främjar nyttjandet av gång- och cykelvägar. Figur 
8 och 9 beskriver två goda exempel på cykelvägvisning som eftersträvas i Piteå kommun. 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Parkering och service 
4.4.1 Cykelparkeringar 
Piteå kommun anger i översiktsplanen att fotgängare, cyklister samt kollektivtrafik är de prioriterade 
trafikslagen i centrum. Cykelparkeringar är en viktig del i cykelinfrastrukturen och måste ges utrymme 
i stadsrummet. Cykelparkeringar bör vara väl strukturerade och tilltagna och placeras i direkt 
anslutning till attraktiva platser och målpunkter (hållplatser, butiker mm). Piteå kommuns 
cykelparkeringar bör placeras närmare målpunkter än bilparkeringar. Det finns även ett behov av 
tillfälliga parkeringar vid evenemang och under sommarmånaderna på utvalda platser. Vid planering 
av cykelparkeringar ska kommunens parkeringsnorm samt Plan- och bygglagen följas. 

Cykelparkeringar ska medvetet utformas utifrån områdets behov och omgivningen. För att undvika att 
cykelparkeringar utgör hinder för gångare ska dessa inte placeras nära ledstråk. Det är viktigt att 
cykelparkeringarna är lättillgängliga med upplyst miljö där människor är i rörelse och där goda 
möjligheter ges till att låsa fast cykeln. Väderskydd är önskvärt vid alla cykelparkeringar men särskilt 
vid cykelparkeringar som är avsedda för långtidsparkering. Det är viktigt att prioritera 
cykelparkeringar vid busshållplatser där behovet finns, för att främja hela resan perspektivet. Genom 
att tillgodose bra möjligheter att kombinera cykel och kollektivtrafik kan cykelns och 
kollektivtrafikens attraktivitet öka och andelen bilresor minska.  

4.4.2 Service 
Vid stora målpunkter i Piteå som till exempel busstationen bör tillgång till service ges i anslutning till 
cykelparkering. Servicen kan utgöras av cykelpump, enklare reparationsverktyg samt cykelkartor. Det 
främjar cyklister och visar att Piteå kommun satsar på cykeln som trafikslag. 
 
4.5 Besökare  
Piteå kommun arbetar aktivt för att upplevas som en attraktiv stad. Piteå erbjuder närhet till sina 
besöksmål som kan nås via vårt gång- och cykelvägnät. Piteå kommun ska arbeta med olika aktiviteter 
som främjar besökare att cykla eller gå till och från olika besöksmål. Gång- och cykelkartan ska vara 
aktuell och uppdateras kontinuerligt allt eftersom gång- och cykelvägnätet byggs ut.  

Figur 8 och 9. Trafikverkets skyltning för cykel, märke F35 och F34.
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4.6 Belysning och trygghet 
Piteå kommun ska arbeta aktivt med belysning efter gång- och cykelstråken och i gång- och 
cykelportar. God belysning vid gång- och cykelvägnätet bidrar till en trygg och säker upplevelse för 
fotgängare och cyklister i trafiken. Det skapar även rumslighet och påverkar orienterbarheten på 
sträckorna. Övergångsställen, gång- och cykelpassager, cirkulationsplatser och korsningar är platser i 
trafikmiljön där oskyddade trafikanter och olika trafikslag vistas samtidigt och/eller korsar varandra. 
En god belysning ökar trygghetsfaktorn och minimera riskerna för olyckor. Även vid mörka tunnlar, 
täta buskage, och busshållplatser krävs god belysning. Ljuset bör fördelas så att trafikanter, väg och 
vägområdet blir upplyst. Aktiviteter och åtaganden som berör belysningsfrågor ska följa Piteå 
kommuns riktlinjer för offentlig belysning.  
 
4.7 Säker skolväg  
Piteå kommuns mål i översiktsplanen säger att gångbanor ska utformas på ett sätt som medger en god 
tillgänglighet för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning och att särskilt fokus ska läggas 
på säkra skolvägar. Säker skolväg innebär att barn själva ska förmå att färdas trafiksäkert hela färden 
till och från hemmet/skolan. Krav och riktlinjer för att uppfylla säker skolväg för barnen till och från 
hemmet/skolan är att säkerhet-, tillgänglighet- och trygghetsaspekterna tillgodoses och går i linje med 
hela resan perspektivet. Hastigheten på vägarna till och från hemmet/skolan, trafikmängden, 
belysningen samt typ av väg och utformning påverkar möjligheten för barn att vistas säkert på och 
omkring transportsystemet.  

Passager, övergångställen och korsningar efter skolvägar ska utformas trafiksäkert. Transportsystemet 
ska ur tillgänglighetssynpunkt formas så skolbarn själva kan ta sig till och från målpunkter. Barriärer 
efter vägar och mellan områden som försvårar rörelsefriheten så som höga hastigheter, stora och/eller 
högtrafikerade vägar är faktorer som bör ses över för att säkerställa säkra skolvägar. 
Trygghetsaspekterna är viktigt för att uppfylla kraven för säker skolväg.  

Säkra skolvägar ska ha en hög prioritet vid planering av gång- och cykelvägar inom Piteå kommun. 
Vid skolor ska det finnas väl tilltagna och tillgängliga cykelparkeringar samt säkra avlämningsplatser. 
Målsättningen är att skolbarn ska kunna gå och cykla trafiksäkert till och från skolan. Det ökar barnens 
självständighet och säkerhet genom att biltrafiken vid våra skolor minskar då färre föräldrar känner 
behov att skjutsa sina barn och ungdomar. 

5. Förslag till utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 
Piteås gång- och cykelvägnät är indelat i 8 huvudstråk som knyter samman centrala staden med de 
omkringliggande stadsdelarna. Huvudstråken består idag av avskilda gång- och cykelvägar blandat 
med vissa sträckor i blandtrafik. 

I planering och utformning av gång- och cykelvägar är målsättningen att alla huvudstråk ska vara 
separerade från biltrafik och att betydelsefulla målpunkter ska kopplas samman. Målet är att skapa ett 
lättorienterat, trafiksäkert, sammanhängande samt gent gång- och cykelvägnät. Säker skolväg skall 
prioriteras.   

I bilaga 1 finns kartillustrationer med utbyggnadsförslag av gång- och cykelvägnätet. För att skapa en 
helhetsbild över Piteås gång- och cykelvägnät redovisas även vägar där Trafikverket och enskilda 
vägföreningar är väghållare. Kartbilagorna redovisar befintliga gång- och cykelvägar samt förslag på 
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utbyggnad. Observera att kartbilagorna för befintliga gång- och cykelvägar samt busshållplatser ej är 
kompletta på grund av att visst digitalt data saknas.    

Förslag för utbyggnad: 
Blå: Kommunal väghållare. 
Grön: Enskild väghållare. 
Röd: Trafikverket väghållare. 
Gul/Beige: Befintligt gång- och cykelvägnät.  

 

5.1 Åtgärdsplaner 
Åtgärdsplanerna är indelade enligt följande och redovisas i bilaga 1: 

 Förslag till utbyggnad för gång- och cykelvägar, kommunal väghållare 
 Förslag till gång- och cykelvägar, Trafikverket väghållare 
 Gång- och cykelpassager  
 Cykelparkeringar 
 Belysning och trygghetsfrågor  
 Drift och underhåll  
 Information och kampanjer 

 
Åtgärdslistorna innefattar förslag till åtgärder för att förbättra infrastrukturen för gång och cykel och 
ska följas upp samt uppdateras kontinuerligt. Åtgärdslistorna ska användas som underlag vid 
verksamhetsplanering. Vid vidare planering av större åtgärder bör en hållbarhetsbedömning utföras. 
Åtgärderna är inte listade i prioriteringsordning och finansiering är ej klar.  

6. Drift och underhåll  
Piteå kommun är väghållare för 95 kilometer gång- och cykelväg där Teknik och Gator, Kultur Park 
och Fritid samt Fastighets och Service har ansvar för drift och underhåll. Övrigt gång- och cykelvägnät 
inom kommunen har statlig eller enskild väghållare, vilket innebär att drift och underhållsansvaret på 
dessa vägar varierar efter vem som är väghållare samt deras enskilda riktlinjer och beslut. Drift och 
underhåll på gång- och cykelvägar blir allt viktigare till följd av ökad användning och det är viktigt att 
de är trygga, säkra och gena för att fler ska välja hållbara transportmedel. God standard på 
beläggningen, bra underhåll och snöröjning är några grunder för att vardagscykling till/från arbetet ska 
öka och för att minska olyckstillbud. Figur 10 förklarar att halka är största orsaken till singelolyckor 
för cyklister i Sverige. 

 

Figur 10. Stapel 1 visar alla allvarligt skadade cyklister. Stapel 2 visar bedömd orsak till 
singelolyckor. Stapel 3 visar orsaker till de singelolyckor som är relaterade till drift och underhåll. 
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6.1 Barmarksunderhåll  
Ett regelbundet underhåll på ytskikt, diken och vägtrummor minskar risken för stora och kostsamma 
åtgärder. Bristfälligt underhåll leder till stora investeringspucklar i framtiden. Ett strukturerat 
underhållsarbete vid barmark ger goda förutsättningar för vinterunderhåll. Genom att underhålla gång- 
och cykelvägar och trottoarer på rätt sätt kan olyckor, sommar som vintertid förebyggas.  

Underhållsarbeten och tillsyn består av dikesrensning, kontroll av rännstensbrunnar och trummor 
samt tillsyn och åtgärder som klotter i tunnlar och på vägmärken.  Kontroll av rännstensbrunnar är 
viktigt för att hindra vattensamlingar och översvämningar på gång- och cykelvägarna. Siktröjning, 
underhållssopning, funktionskontroll av cykelgrindar, ogräsbekämpning med mera är arbete som idag 
sker i mån av tid. Vägmarkeringar måste regelbundet underhållas för att tillgodose sin funktion. Ett 
ökat fokus på underhåll och tillsyn leder till ökad trygghet och säkerhet på gång- och cykelvägarna i 
Piteå kommun.  

Skador i beläggningen inventeras kontinuerligt av Piteå kommun genom besiktning samt genom 
inkomna synpunkter från uppmärksamma medborgare. Trafikfarliga och akuta fel så som potthål och 
sprickor prioriteras och åtgärdas skyndsamt. Skador i beläggningen tillåter vatten att tränga ner i 
överbyggnaden vilket på sikt skapar större problem med tjällyft mm. Övriga åtgärder sker enligt plan 
som fastställs efter inventering.  

Målsättningar och behovsförbättringar: Löpande tillsyn och årliga inventeringar ska utföras och 
ligga till grund för verksamhetsplanering för drift och underhåll. 
  

6.2 Vinterväghållning 
Piteå kommun har en prioriteringsordning för snöröjningen av gång- och cykelnätet. Snöröjningen på 
de prioriterade stråken startar när det fallit 3-5 cm snö och på övriga gång- och cykelvägar när det 
fallit 7-12 cm snö. Underhåll som isrivning, snöbortforsling, siktförbättring och andra efterarbeten 
sker vid behov för att förebygga trafikfarliga situationer. Det är viktigt att kantstenshöjden bibehålls 
även på vintern vid trottoarer, kantstensavskilda gång- och cykelvägar samt busshållplatser. Likaså att 
ramperna i de upphöjda passagerna friläggs så att den hastighetsdämpande effekten bibehålls. 

Snöröjningen av gång- och cykelvägarna startar samtidigt eller tidigare än övriga vägnät i 
kommunen. Piteå kommun har som målsättning att de prioriterade stråken ska vara röjda före 06:00 
samt innan 16:00, d.v.s. innan arbets- och skolstart/-slut.  
 
Halkbekämpningen utförs när väglaget kräver det eller i förebyggande syfte inför väderomslag till 
varmare grader. Fotgängare är den trafikkategori som drabbas av högst andel skador relaterat till halka 
och således bör gångstråk prioriteras. 
 
Sandupptagningen är en högt prioriterad åtgärd och påbörjas på våren direkt efter att vägarna har 
torkat. Sandupptagningen påbörjas på de prioriterade gång-och cykelvägarna och målet är att arbetet 
med sandupptagning ska vara slutfört innan skolavslutningen. 
 
Målsättningar och behovsförbättringar: 
Piteå ska vara en stad där man cyklar året runt. Cykelparkeringar skall vara tillgängliga året runt.  
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6.3 Kartillustration – Prioriterade gång- och cykelvägar 
I bilaga 2 finns kartillustrationer på de prioriterade kommunala gång- och cykelvägarna. Dessa ska 
inneha högre standard, vara säkra och tillgängliga året runt. Sträckorna sammanfogar olika områden, 
fungerar som ett uppsamlande system som leder till målpunkter. Övriga delar i cykelvägnätet har lägre 
prioritet men ska vara framkomliga och hålla en god säkerhetsstandard året runt. Endast de 
prioriterade sträckorna där Piteå kommun bär väghållaransvar och därmed har beslutsrätt redovisas i 
bilagan. 
 
6.4 Budget 
En prioritering av underhållet och utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet behövs för att uppfylla 
målen i översiktsplanen med ökad gång- och cykeltrafik. Idag, 2017, avsätts 1000 tkr per år till drift 
och underhåll av kommunens gång- och cykelvägar. Budget måste anpassas i relation till gällande 
krav och behov av underhåll samt utbyggnadstakt.  

7. Uppföljning  
Projekt och åtgärder som planeras och utförs ska årligen följas upp i åtgärdsplanen. Åtgärdsplanen ska 
fungera som ett levande arbetsdokument för planering och uppföljning av projekt rörande gång och 
cykel. Ett ökat fokus ska ligga på hållbara resvanor, ”Mobility management” och mjuka åtgärder som 
kampanjer. Piteå kommun ska satsa på gång- och cykeltrafik samt på att fler medborgare ska välja 
hållbara transportmedel.  

Aktiviteter Piteå kommun bland annat ska följa upp: 

 Antal km ny gång- och cykelväg 
 Utför en sammanställning av trafikolyckor som rör gång- och cykeltrafik, för att utvärdera och 

åtgärda brister 
 Undersöka hur koldioxidutsläppen påverkas av nybyggnad av gång- och cykelvägnätet 
 Kontrollera utvalda stråk med flödesmätning av cykeltrafik 
 Utvärdera och genomföra kampanjer för informationsåtgärder 
 Inventera gång- och cykelvägar – hur är standarden – är det tillgängliga – säkra – trygga? 
 En hållbarhetsbedömning bör utföras vid större komplexa åtgärder och nybyggnationer samt 

vid revidering av gång- och cykelplanen.  
 Vid planering av nybyggnad av gång- och cykelvägnätet bör samråd ske med närliggande 

skolor, elever och föräldrar för att säkerställa en ”säker skolväg” efter den planerade sträckan 

 
Antagen av Kommunfullmäktige 2011-03-21 § 54 
Reviderad av Kommunfullmäktige 2017-12-18 § 290 
Reviderad av Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 91
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Gång- och cykelplan Piteå kommun

Bilaga 1. Åtgärdslista med kartbilagor 
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1. Åtgärdslista

Förslag är framtagna och utgår från år 2017. Åtgärdslistorna förändras över tid och ska därför regelbundet följas upp.  Åtgärdslistan ska användas som 
underlag vid kommunal verksamhetsplanering. Åtgärderna har i dagsläget inte beviljade medel och är inte ordnade i prioriteringsgrad. 

Förslag till utbyggnad av gång- och cykelvägnätet - Kommunala vägar
Nr. Område Gata, korsning Syfte  Längd m Kommentar Ansvar Utfört

1.1.1 Annelund/Backen Industrigatan, Norra ringen -
Ekgatan

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

         262    Förlängning av befintligt stråk som gör området 
trafiksäkrare. Förbinder Öjebyn med centrum

1.1.2 Annelund/Backen Industrigatan, Källbogatan - 
Sundsgatan

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

           71    Förlängning av befintligt stråk som gör området 
trafiksäkrare. Förbinder Öjebyn med centrum

1.1.3 Annelund/Backen Källbogatan - gång- och 
cykelväg efter Sundsgatan

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

           40    
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd som sammankopplar gång- och 
cykelstråk med målpunkter

1.1.4 Annelund/Backen Fabriksgatan - Sundsgatan Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar            92    

Förlängning av befintligt stråk som förbinder 
västra Annelund med Backens handelsområde. 
Säker passage och kort gång- och cykelväg 
bidrar till ökad trafiksäkerhet

1.1.5 Annelund/Backen Fläktgatan, Voltgatan - 
Fläktgatan

Förbindelse till 
målpunkt          283    Förlängning av befintligt stråk som förstärker 

trafiksäkerheten i området

1.1.6 Annelund/Backen Fläktgatan - Backevägen
Skapa bättre 
förutsättningar för 
framtida etableringar

         107    Planprogram backen

1.1.7 Annelund/Backen Fläktgatan - Sundsgatan Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar          241    Förlängning av befintligt stråk som förbättrar 

förbindelse till handelsområde

1.1.8 Annelund/Backen Lillängsgatan, Backevägen -
Industrigatan

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

         795    
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd vid skolområde som knyter ihop flera 
befintliga stråk
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1.1.9 Annelund/Backen Sundsgatan - Rönngatan Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar            70    

Förlängning av befintligt stråk som förbinder 
västra Annelund med Backens handelsområde. 
Säker passage och kort gång- och cykelväg 
bidrar till trafiksäkerheten

1.1.10 Annelund/Backen Nygatan - Rönngatan Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar          117    

Förlängning av befintligt stråk som förbinder 
västra Annelund med Backens handelsområde. 
Säker passage och kort gång- och cykelväg 
bidrar till trafiksäkerheten

1.1.11 Annelund/Backen
Nygatan, Murargatan - 
befintlig gång- och 
cykelväg vid Norra ringen

Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar       1 117    

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd vid skolområde som knyter ihop flera 
befintliga stråk

1.1.12 Annelund/Backen Nygatan - Snickargatan Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar          186    

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd vid skolområde (Acusticum) som knyter 
ihop flera befintliga stråk

1.1.13 Annelund/Backen Snickargatan - befintlig  
gång- och cykelväg Tillgänglighetsåtgärd          223    

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd vid skolområde (Acusticum) som knyter 
ihop flera befintliga stråk

1.1.14 Annelund/Backen Snickargatan - befintlig  
gång- och cykelväg Tillgänglighetsåtgärd          301    

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd vid skolområde (Acusticum) som knyter 
ihop flera befintliga stråk

1.1.15 Annelund/Backen Degerängsvägen - OKQ8
Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

         228    
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd som förbinder befintlig gång- och 
cykelväg med målpunkt

1.1.16 Annelund/Backen Snickargatan - Nygatan
Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

         224    Planprogram backen

1.1.17 Bergsviken
Kägelbanevägen, 
Storforsvägen - 
Korsnäbbsvägen

Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar 88           Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 

åtgärd som knyter samman befintliga stråk
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1.1.18 Bergsviken
Bullerviksvägen, 
Flakabergsvägen -  
Skogshagevägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

1 004      

Tillgänglighet- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd som knyter samman befintliga samt nya 
bostadsområden. Åtgärd bidrar till efterfrågan 
på god tillgänglighet och säkerhet

1.1.19 Bergsviken Idrottsvägen Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar 224         Förlängning av befintligt stråk som förstärker 

trafiksäkerheten och attraktionen vid området

1.1.20 Bergsviken

Ljungvägen - 
Kantarellvägen (förslag på 
ny stäcka bakom 
idrottsplatsen)

Tillgänglighetsåtgärd 1 381      
Tillgänglighetsåtgärd som knyter samman 
skolområde och attraktiva målpunkter. Skapar 
ett gent och attraktivt gång- och cykelstråk

1.1.21 Bergsviken Mellan Cirkelvägen och 
Skogshagevägen Tillgänglighetsåtgärd 446         

Tillgänglighet- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd som knyter samman befintliga och nya 
bostadsområden. Åtgärd bidrar till efterfrågan 
på god tillgänglighet

1.1.22 Bergsviken Raningsvägen, Yrkesvägen -
Bullerviksvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

780         
Tillgänglighet- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd som knyter samman områden. Bidrar till 
ett gent och attraktivt gång- och cykelstråk

1.1.23 Bergsviken
Storforsvägen, 
Flakabergsvägen - 
Tingsholmsvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd.

237         Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd som knyter samman befintliga stråk

1.1.24 Bergsviken

Tryffelvägen, 
Flakabergsvägen - till ny 
gång- och cykelväg bakom 
idrottsplats

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

554         
Tillgänglighet- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd som knyter samman områden. Bidrar till 
ett gent och attraktivt gång- och cykelstråk

1.1.25 Bergsviken
Vid fotbollsplan - till ny 
gång- och cykelväg bakom 
idrottsplats

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

143         
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd som knyter samman befintliga stråk med 
viktig målpunkt
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1.1.26 Bergsviken
Värdshusvägen mellan 
befintlig gång- och 
cykelväg

Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar 317         

Tillgänglighet- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd som knyter samman områden. Bidrar till 
ett gent och attraktivt gång- och cykelstråk

1.1.27 Bergsviken Yrkesvägen, Raningsvägen -
Höjdvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

447         
Tillgänglighet- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd som knyter samman områden. Bidrar till 
ett gent och attraktivt gång- och cykelstråk

1.1.28 Bergsviken Ljungvägen - Yrkesvägen
Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

125         
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd som förbinder område med attraktiva 
målpunkter/skola

1.1.29 Bergsviken Ljungvägen
Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

219         
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd som förbinder område med attraktiva 
målpunkter/skola

1.1.30 Böle
Bölevägen, Lillmoravägen - 
till befintlig gång- och 
cykelväg vid skola

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

242         Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som förbinder 
skolområde och befintliga gång- och cykelvägar

1.1.31 Djupviken Nils Edens väg - Räkstigen Tillgänglighetsåtgärd       1 576    

Förlängning av befintligt stråk som förbinder 
Djupviken och centrum. Bidrar till ett genare 
ståk och till attraktiva målpunkter som 
exmeplevis skolan

1.1.32 Djupviken Snäckstigen- 
Anemon/Sjörosstigen Tillgänglighetsåtgärd       1 261    

Förlängning av befintligt stråk. Skapar ett 
attraktiv och gent stråk som förlänger den 
befintliga reaktionssträckan/strandpromenanden 
till nytt bostadsområde

1.1.33 Djupviken Anemon/Sjörostigen - 
Korallstigen Tillgänglighetsåtgärd 325         

Tillgänglighetsåtgärd som knyter samman 
områden. Bidrar till ett gent och attraktivt gång- 
och cykelstråk mellan Anemonstigen och 
Korallstigen
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1.1.34 Djupviken
Ostronstigen, Ankarskatan - 
befintlig gång- och 
cykelväg

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

         300    Trafiksäkerhetshöjande åtgärd för att skapa 
säker skolväg med en ny gång- och cykelväg

1.1.35 Djupviken Långskatavägen etapp 2, 
Anemontigen - Lillbovägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

         724    

Åtgärd som knyter samman om befintlig gång- 
och cykelväg med hela långskataområdet. 
Bidrar med god förbindelse mot skola och andra 
målpunkter

1.1.36 Djupviken
Skaftgatan, förlängning 
befintlig gång- och 
cykelväg

Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar 141         

Tillgänglighetsåtgärd som knyter samman 
områden. Bidrar till ett gent och attraktivt gång- 
och cykelstråk från Djupviken till centrum

1.1.37 Djupviken Fåröbron
Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

         172    
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd som knyter samman Fårön med 
Djupviken och övriga attraktiva målpunkter

1.1.38 Djupviken Marklundsvägen - 
Långsgatan Tillgänglighetsåtgärd       1 115    

Tillgänglighetshöjande åtgärd med gång- och 
cykelstråk bakom rekreaktionsområdet 
grisberget som även knyter samman Öjebyn och 
Djupviken

1.1.39 Djupviken
Vid Norrstrand mellan 
befintliga gång- och 
cykelvägar

Tillgänglighetsåtgärd            68    Tillgänglighetsåtgärd som knyter samman 
befintliga stråk 

1.1.40 Djupviken
Kvarngatan - Olof Palmes 
gata, i höjd med Norra 
ringen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

         453    

Tillgänglighet- och 
trafiksäkerhetshöjandesåtgärd som knyter 
samman områden. Bidrar till ett gent och 
attraktivt gång- och cykelstråk

1.1.41 Djupviken
Mellan Kyrkbrogatan och 
befintlig gång- och 
cykelväg vid skatepark

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

         164    

Tillgänglighet- och 
trafiksäkerhetshöjandesåtgärd som knyter 
knyter samman gång- och cykelvägar till 
attraktiva områden

1.1.42 Haraholmen Cisternvägen Tillgänglighetsåtgärd 1 447      
Tillgänglighetsåtgärd som knyter samman 
områden. Bidrar till ett gent och attraktivt gång- 
och cykelstråk
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1.1.43 Hortlax 
Pinjevägen - Olivvägen (till 
befintlig gång- och 
cykelväg)

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

190         Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som förbinder 
skolområde och befintliga gång- och cykelvägar

1.1.44 Hortlax 
Bisittarvägen, 
Hortlaxvägen - 
Bisittarevägen

Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar 284         Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som förbinder 

skolområde och befintliga gång- och cykelvägar

1.1.45 Klubbgärdet Lövholmsvägen-
Furunäsvägen

Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar 106         Förlängning av befintligt stråk som gör området 

trafiksäkrare och attraktivare

1.1.46 Munksund
Järnvägsgatan, 
Pitholmsgatan - 
Furunäsvägen 

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd       1 175    

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd med en gång- och cykelväg som bidrar 
till ett gent och attraktiv gång och cykelstråk

1.1.47 Norrfjärden
Porsnäsvägen/Håkansöväge
n, Tullnäsvägen - 
Rövelbrovägen

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd 1 256      Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som skapar ett 

gent och attraktivt stråk förbi skolområde

1.1.48 Piteå C
Kyrkbrogatan/Noliagatan, 
Lilla fyrgatan - Olof 
Palmes gata

Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar 330         Förlängning av befintligt stråk som förstärker 

trafiksäkerheten i området

1.1.49 Piteå C
Djupviksgatan, 
Hembygdsvägen - Olof 
Palmes gata

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

487         Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som knyter ihop 
flera befintliga stråk

1.1.50 Piteå C Hamnplan, Trädgårdsgatan -
Västergatan

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd          809    Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som knyter ihop 

flera befintliga stråk

1.1.51 Piteå C Mellangatan - Nygatan Tillgänglighetsåtgärd 75           

Tillgänglighetsåtgärd som knyter samman 
områden. Skapar ett gent och attraktivt gång- 
och cykelstråk genom parken från Djupviken till 
centrum

1.1.52 Piteå C Nygatan, Kyrkbrogatan - 
Trädgårdsgatan

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

         287    Ombyggnad av befintlig trottoar till gång- och 
cykelväg
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1.1.53 Piteå C
Prästgårdsgatan, 
Trädgårdsgatan - 
Kyrkbrogatan

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd          299    Trafiksäkerhetshöjande åtgärd med gång- och 

cykelväg som knyter ihop flera befintliga stråk

1.1.54 Piteå C Storgatan, Bryggargatan - 
Kolmilavägen

Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar          381    

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd med en gång- och cykelväg som knyter 
ihop flera befintliga stråk

1.1.55 Piteå C Sundsgatan, Kolmilavägen-
Hembygdsvägen

Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar          284    Förlängning av befintligt stråk som förbinder 

Öjebyn, centrum och Pitholm

1.1.56 Piteå C
Svartuddsvägen, 
Sundsgatan - 
Lasarettsvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

345         Ombyggnad av befintlig trottoar till gång- och 
cykelväg

1.1.57 Piteå C Timmerleden, 
Trädgårdsgatan - Lasarettet 

Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar          280    Förlängning av befintligt stråk som förbinder 

Strömsborg och Strömnäs

1.1.58 Piteå C
Trädgårdsgatan, 
Strömsborgsbron/Hamnpla
n - Prästgårdsgatan 

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd          314    Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som knyter ihop 

flera befintliga stråk

1.1.59 Piteå C Olof Palmesgata till 
Skatepark Tillgänglighetsåtgärd 267         Åtgärd som bidrar till stråk som förbinder 

attraktiva målpunkter

1.1.60 Piteå C Nygatan - Djupviksgatan
Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

155         Ombyggnad av befintlig trottoar till gång- och 
cykelväg

1.1.61 Piteå C Lilla Fyrvägen till befintlig 
gång- och cykelväg Tillgänglighetsåtgärd 90           

Tillgänglighetsåtgärd som knyter samman 
områden. Skapar ett gent och attraktivt gång- 
och cykelstråk

1.1.62 Pitholm Lillåkersvägen/Norrapithol
msvägen

Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar          895    

Tillgänglighetsåtgärd som knyter samman 
områden. Skapar ett gent och attraktivt gång- 
och cykelstråk

1.1.63 Pitholm
Ringiusvägen etapp 3, 
Lotusgräns - Södra 
Pitholmsvägen

Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar          263    Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 

åtgärd som knyter samman befintliga stråk
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1.1.64 Pitholm Slipersvägen - Lars-
Samuelsonsgatan

Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar          543    Förlängning av befintligt stråk som gör området 

trafiksäkrare och attraktivare

1.1.65 Pitholm Södra Pitholmsvägen
Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

         106    
Åtgärd med kort sträcka och passage som 
skapar trygg förbindelse mot skola, mellan 
bostadsområden och andra målpunkter

1.1.66 Pitsund
Väg E4 Jävre/Pitsund, 
Norra Hedvägen - 
Ostigården

Tillgänglighetsåtgärd 7 287      
Tillgänglighetsåtgärd för att knyta an Jävre med 
Pitsund. Skapar ett attraktivt stråk även för 
rekreaktion

1.1.67 Rosvik Fassvägen, Trundövägen - 
Relingsvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

205         Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som skapar ett 
gent och attraktivt stråk vid skola

1.1.68 Rosvik
Mellan Segelvägen, 
Kajvägen och 
Relingsvägen (Y)

Tillgänglighetsåtgärd 708         
Tillgänglighetsåtgärd som knyter samman 
områden. skapar ett gent och attraktivt gång- 
och cykelstråk

1.1.69 Rosvik Kajvägen 
Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

1 531      
Tillgänglighetsåtgärd som knyter samman 
områden. Skapar ett attraktivare gång- och 
cykelstråk

1.1.70 Rosvik Varvsvägen - Fassvägen 
Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

179         Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som skapar ett 
gent och attraktivt stråk vid skola

1.1.71 Sjulnäs Gamla Sjulnäsvägen- väg 
551 (Roknäsvägen) 

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

1 135      Förbindelse mot skola och andra målpunkter. 
(enskild väg, kommunalt väghållaransvar)

1.1.72 Skuthamn Väg 507 Gamla 
Pitsundsvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

3 400      

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd med en gång- och cykelväg till målpunkt. 
Bidrar till ett gent och attraktivt gång- och 
cykelstråk

 

1.1.73 Skuthamn Munksundsvägen, Gamla 
Pitsundsvägen - Kritgatan

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

1 201      
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd, skapar ett gent och attraktivt gång- och 
cykelstråk
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1.1.74 Strömnäs Strömnäsbacken, Lidgatan - 
Nötövägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

983         
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd med en gång- och cykelvägar enligt 
planprogram.

1.1.75 Strömnäs Svartuddsvägen
Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

999         
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd med en gång- och cykelväg som bidrar 
till ett gent och attraktivt gång- och cykelstråk

1.1.76 Strömnäs Strömlidavägen Tillgänglighetsåtgärd 274         
Tillgänglighetsåtgärd som förlänger attraktivt 
rekerationstråk och ny sträcka till 
bostadsområde

1.1.77 Strömnäs Nötövägen - 
Strömlidavägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

405         
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd med en gång- och cykelväg som skapar 
ett gent och attraktivt gång- och cykelstråk

1.1.78 Strömnäs Alevägen, Strömnäsgatan - 
Lidgatan

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

388         
Tillgänglighetsåtgärd som knyter samman 
områden. Skapar ett attraktivare gång- och 
cykelstråk

1.1.79 Strömnäs Nötövägen, Lidgatan - 
Strömnäsgatan

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

988         
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd med en gång- och cykelväg som skapar 
ett gent och attraktivt gång- och cykelstråk

1.1.80 Strömnäs Nötövägen - Norra 
Pitholmsvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

448         
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd med en gång- och cykelväg som skapar 
ett gent och attraktivt gång- och cykelstråk

1.1.81 Strömnäs Strömnäsgatan/slingan - 
GC-bron vid sjukhuset

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

1 189      Förbindelse mot skola och andra målpunkter

1.1.82 Öjebyn Norra björklundavägen
Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

479 Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som förbinder 
skola- och fritidsområden 
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1.1.83 Öjebyn Hammarvägen, Norra 
Ringen - Mejselvägen

Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar 1 424      

Förlängning av befintligt stråk som ökar 
tillgängligheten och trafiksäkerheten till 
målpunkter i området. Inkluderar sträckor över 
väg 374

1.1.84 Öjebyn
Framnäsvägen, 
Älvsbyvägen - Nya 
Älvvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

746         
Tillgänglighetsåtgärd som knyter samman 
områden. Skapar ett genare och attraktivare 
gång- och cykelstråk

1.1.85 Öjebyn Klarinettgatan, Musikgränd-
Saxofongatan

Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar 155         

Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som knyter 
samman befintliga stråk och skapar en gen 
sträcka

1.1.86 Öjebyn Taktvägen - Musikgränd Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar            42    Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som knyter 

samman befintliga stråk

1.1.87 Öjebyn Tuvullsgränd/Kanalgatan, 
Granvägen - Kanalleden Tillgänglighetsåtgärd 899         

Tillgänglighetsåtgärd som knyter samman 
områden. Bidrar till ett gent och attraktivt gång- 
och cykelstråk

1.1.88 Öjebyn Älvvägen, Färjtorpsvägen - 
Alfagränd

Knyta samma befintliga 
gång- och cykelvägar 449         Förlängning av befintligt stråk som ökar 

tillgängligheten och trafiksäkerheten i området

1.1.89 Öjebyn Öjagatan, Älvsbyvägen - 
Älvvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

      1 507    
Tillgänglighet- och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd som ger förbindelse för skola, mellan 
bostadsområden och andra målpunkter

1.1.90 Öjebyn Älvvägen - Saxofongatan Tillgänglighetsåtgärd       1 757    Tillgänglighetsåtgärd som förlänger attraktivt 
rekerationstråk 

1.1.91 Öjebyn Musikgränd - Befintlig 
gång- och cykelväg Tillgänglighetsåtgärd            81    

Tillgänglighetsåtgärd som knyter samman 
befintliga gång- och cykelvägar, bidrar till ett 
gent stråk. 

1.1.92 Öjebyn Ottoniusvägen, Kanalgatan -
Öjagatan Tillgänglighetsåtgärd          678    Tillgänglighetsåtgärd som knyter samman 

befintliga gång- och cykelvägar.
Totalt     57 068    
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Förslag till utbyggnad av gång- och cykelvägnätet - Statliga vägar
Område Gata, korsning Syfte Längd Kommentar

Bergsviken Väg 503 Flakabergsvägen, 
Bullerviksvägen - Arvidsjaurvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd 410          Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärd för att ge 

säkrare förbindelse och passage till attraktiva målpunkter

Bergsviken Väg 930 Svensbyvägen, 
Arvidsjaurvägen - Flakabergsvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd 3 116       Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärd för att ge 

förbindelse mellan Svensbyn och Bergsviken

Blåsmark Väg 904  Kallforsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärd            565    Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som knyter samman 
skolområde och attraktiva målpunkter

Böle Väg 509 - Väg 550 (Böle/Sjulnäs) Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd         4 616    Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som knyter samman 

skolområde och attraktiva målpunkter

Böle Väg 509 Älvvägen (Böle/Framnäs),  
Dyviksvägen - Kolonivägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärd         4 821    

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärd med en 
gång- och cykelväg till målpunkt. Bidrar till ett gent och 
attraktivt gång- och cykelstråk

Böle Väg 550 Bölevägen, Lillmoravägen -
Väg 374 Älvsbyvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd 562          Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som knyter samman 

skolområde och attraktiva målpunkter

Haraholmen Väg 505 Haraholmsvägen, E4 - 
Cisternvägen Tillgänglighetsåtgärd 5 867       Tillgänglighetsåtgärd som ger säker transportväg för gående 

och cyklister till målpunkter i området

Hemmingmark
Väg 502 Hemmingsmark, 
Sandskärlsvägen - Badplats 
(Gåssjön)

Förbindelse till målpunkt 1 263       
Tillgänglighetsåtgärd med gång- och cykelväg till attraktiv 
målpunkt och som säkerhetshöjande åtgärd genom 
skolområde

Hortlax
Väg 503 Hortlaxvägen, Axvägen - 
Dammbrovägen (till bef. gång- och 
cykelväg)

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd 982          

Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som knyter befintliga stråk 
och ökar säkerheten vid skolområde och andra attraktiva 
målpunkter

Hortlax Väg 933 Hortlax, Östanbäcksvägen, 
Sörbyvägen - Avanvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd 545          Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som förbinder skolområde 

och befintliga gång- och cykelvägar

Jävre Väg 936  Jävrevägen, 
Röddingsvägen -  Kustlandsvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd 1 858       Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärd för att ge 

förbindelse till målpunkter och bostadsområden
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Jävre Väg 501 Röddingsvägen - 
Jävrevägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärd 1 236       Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som knyter samman 

skolområde och attraktiva målpunkter

Jävre Gamla kustlandsvägen, Jävre - 
Högsböle

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd 7 287       

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärd för att ge 
förbindelse till målpunkter och ökar attraktionsvärdet efter 
sträckan

Jävre Väg E4, Jävre till Pitsund Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd 8 288       Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärd för att ge 

förbindelse till målpunkter mellan Jävre och Pitsund

Kopparnäs
Väg E4, Kopparnäsvägen - 
Gammelstadsvägen 
(Norrfjärden/Öjebyn)

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd 7 913       

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärd för att ge 
förbindelse till målpunkter och mellan områderna 
Norrfjärden och Öjebyn

Lillpite Väg 543 Lillpitevägen, Bonäsvägen -
Norrbodavägen 

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd         2 591    Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som knyter samman 

skolområde och attraktiva målpunkter

Norrfjärden Väg 572 Tullnäsvägen, Nilsbrogatan 
- Södra Altervägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd 1 306       Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som knyter samman 

skolområde och attraktiva målpunkter

Roknäs Väg 551 Roknäsvägen, 
Infjärdenvägen - Arvidsjaurvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd 4 720       Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som knyter samman 

skolområde och attraktiva målpunkter

Rosvik Väg 575,01 Lulevägen, Pitevägen - 
Rosåvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd         1 025    Trafiksäkerhetshöjande åtgärd med gång och cykelväg mot 

E4:an och busshållsplats. Förbindelse till målpunkter

Rosvik Väg 575 Pitevägen, E4 - Lulevägen Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd         2 910    Trafiksäkerhetshöjande åtgärd med gång och cykelväg mot 

E4:an. Förbindelse till målpunkter

Rosvik Väg 575 Trundövägen, Pitevägen - 
Hällskärsvägen 

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd 1 255       Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärd som 

knyter samman befintliga stråk

Rosvik Väg E4 Pitevägen - Norra 
Altervägen (Rosvik/Norrfjärden)

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd 6 628       

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärd för att ge 
förbindelse till målpunkter och mellan områderna Rosvik 
och Norrfjärden

Rosvik Väg 575,01 Lulevägen, E4 - 
Rosåvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd            398    Trafiksäkerhetshöjande åtgärd med gång och cykelväg mot 

E4:an och busshållsplats. Förbindelse till målpunkter

Sjulnäs Väg 550 Infjärdenvägen, 
Roknäsvägen - Edet

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd 972          

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärd för att ge 
förbindelse till målpunkter och mellan områderna Sjulnäs 
och Svensbyn
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Sjulsmark Väg 563 Jaktbergsvägen, 
Lundgrensvägen - Hälleströmsvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd            890    Åtgärden innebär säkrare och attraktivare stärcka för 

boende i området  då vägen är tungt trafikerad

Sjulsmark
Väg 573 
Rosforsvägen/Sjulsmarksvägen, 
Berggärdsvägen - Sjulsmarksvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärd 290          
Åtgärd med kort sträcka och passage som skapar trygg 
förbindelse mot skola, mellan bostadsområden och andra 
målpunkter

Sjulsmark
Väg 573 Rosforsvägen, 
Markgårdsvägen - Gamla 
Sjulsmarksvägen

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd 726          Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som knyter samman 

skolområde och attraktiva målpunkter

Svensbyn Väg 373, Svensbyn - Vitsand Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd         4 012    

Tillgänglighet- och trafiksäkerhetshöjande åtgärd som 
knyter samman Svensbyn och Vitsand. Skapar genare, 
säkrare och attraktivare gång- och cykelstråk

Svensbyn Väg 501 Bäckvallenvägen, 
Bäckvallavägen - Lidenvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärd         1 503    

Trafiksäkerhetshöjande åtgärd som knyter samman 
skolområde och attraktiva målpunkter. Bidrar till ett gent 
och attraktivt gång- och cykelstråk

Öjebyn Väg 374 Älsbyvägen, Framnäsvägen 
- Öjagatan

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd 447          

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärd som 
knyter samman områden och skapar en attraktivare och 
säkrare skolväg

Öjebyn Väg 374 Älsbyvägen, Norra ringen 
till befintlig gång- och cykelväg

Tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd 739          

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärd som 
knyter samman områden och skapar ett attraktivt och gent 
stråk

Totalt 79 741    
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Förslag till åtgärder av gång- och cykelpassager
Nr. Område Gata, korsning Syfte Kommentar Ansvar Utfört Väghållare

1.2.1 Annelund/Backen Fabriksgatan korsning vid 
Sundsgatan 

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgädern skapar en tryggare och säkrare 
förbindelse mellan Västra Annelund och 
Backens handelsområde

Kommunal

1.2.2 Annelund/Backen Korsning Sundsgatan vid 
Industrigatan

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Passager över Sundsg. tillskapas som 
ansluter till Fabriksgatan, busshållplats 
södra sidan av Sundsgatan och gång- och 
cykelväg Industrigatan.

Kommunal

1.2.3 Annelund/Backen Sundsgatan vid nedfart E4 Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgädern skapar en tryggare och säkrare 
förbindelse mellan Västra Annelund och 
Backens handelsområde.

Kommunal

1.2.4 Annelund/Backen Industrigatan vid korsning 
fläktgatan 

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgädern skapar en tryggare och säkrare 
förbindelse mellan Annelund och Backens 
handelsområde.

Kommunal

1.2.5 Bergsviken
Väg 930, korsning 
Raningsvägen vid 
Svensbyvägen

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg passage och trygg 
förbindelse mot skola. TRV

1.2.6 Djupviken Ostronstigen, korsning vid 
Hummerstigen

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mot 
skola, mellan bostadsområden och gång- 
och cykelväg

Kommunal

1.2.7 Djupviken Norra Ringen - Olof Palmes 
gata

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg passage och trygg 
förbindelse mot skola, idrotts- och 
bostadsområde.

Kommunal

1.2.8 Hortlax Väg 503, Markvägen till 
befintlig GC-väg

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mot 
skola, busshållplatser och gång- och 
cykelväg

TRV

1.2.9 Hortlax Korsning Räddarvägen vid 
Höträskvägen

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mot 
skola och gång- och cykelväg TRV

1.2.10 Jävre Väg E4, busshållplatser i 
nord och sydlig riktning 

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som förstärker trafiksäkerheten vid 
busshållsplatserna TRV
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1.2.11 Jävre Korsning Jävrevägen vid 
Röddingevägen

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mot 
skola, busshållplatser och gång- och 
cykelväg

TRV

1.2.12 Norrfjärden Tullnäsvägen vid 
busshållsplats

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd  vid busshållsplats som skapar trygg 
förbindelse mot skola, centrum  och gång- 
och cykelväg

TRV

1.2.13 Norrfjärden Porsnäsvägen Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mot 
skola, centrum  och gång- och cykelväg Kommunal

1.2.14 Norrfjärden Porsnäsvägen Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mot 
skola, centrum  och gång- och cykelväg Kommunal

1.2.15 Norrfjärden Porsnäsvägen Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mot 
skola, centrum  och gång- och cykelväg Kommunal

1.2.16 Piteå C
Bryggargatan, korsning vid 
Seven-Eleven och 
busstation

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Höga hastigheter och fler än två körfält som 
ska passeras. Åtgärd som skapar trygg 
förbindelse mellan bostadsområden och 
andra målpunkter.

Kommunal

1.2.17 Piteå C Storgatan vid Gunnars kiosk Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Höga hastigheter och fler än två körfält som 
ska passeras Kommunal

1.2.18 Piteå C
Svartuddsvägen korsning  
Badhusparken vid 
Timmerleden

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärden skapar en tryggare och säkrare 
förbindelse Kommunal

1.2.19 Piteå C Väg 506, Timmerleden 
korsning vid Hallgrensväg

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärden skapar en tryggare och säkrare 
förbindelse TRV

1.2.20 Piteå C Hamnplan korsning vid 
aronsgatan

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärder som skapar en tryggare överfart 
till centrum från stor matvarubutik och 
parkering

Kommunal

1.2.21 Piteå C Korsning Tradgårdsgatan 
vid Storgatan

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärden skapar en tryggare och säkrare 
förbindelse TRV

1.2.22 Pitholm Södra Pitholmsvägen Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mot 
skola, mellan bostadsområden och andra 
målpunkter. Inkl kort anslutande GC-väg

Kommunal
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1.2.23 Roknäs/Sjulnäs
Väg 550, korsning 
Infjärdenvägen vid 
Lillpitevägen

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mot 
skola, mellan bostadsområden och gång- 
och cykelväg

TRV

1.2.24 Roknäs/Sjulnäs
Väg 550, korsning 
Infjärdenvägen vid bef. gc-
väg

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mot 
skola, mellan bostadsområden och gång- 
och cykelväg

TRV

1.2.25 Roknäs/Sjulnäs Väg 550, bef. GC-port Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mot 
skola, mellan bostadsområden och gång- 
och cykelväg

TRV

1.2.26 Roknäs/Sjulnäs Väg 550, korsning 
Färgarevägen

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mot 
skola, mellan bostadsområden och gång- 
och cykelväg

TRV

1.2.27 Rosvik Trundövägen - Fassvägen Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mot 
skola, centrum  och gång- och cykelväg TRV

1.2.28 Rosvik E4 - Lulevägen Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mot 
samhälle och till attraktiva busshållplatser TRV

1.2.29 Strömnäs Korsning Lidgatan med 
gång- och cykelväg

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar en tryggare överfart från 
gång- och cykelväg Kommunal

1.2.30 Strömnäs Svartsuddsvägen vid gc-väg 
korsningen/strömlidavägen

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar en tryggare överfart från 
gång- och cykelväg Kommunal

1.2.31 Öjebyn
Väg 509, Korsning 
Framnäsvägen vid Nya 
Älvvägen

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mot 
skola, busshållplatser och gång- och 
cykelväg

TRV

1.2.32 Öjebyn
Gamla Granvägen- 
Färjtorpsvägen samt 
älvvägen väg 509

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Vid korsningar och i anslutning till 
korsande gång- och cykelvägar

Kommunal/T
RV

1.2.33 Öjebyn Korsning Hammarvägen vid 
Hällanvägen

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

I anslutning till korsande gång- och 
cykelvägar Kommunal

1.2.34 Öjebyn Vångavägen vid korsning 
Hällanvägen

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Avsmalning av korsning till Vångavägen 
samt ny gångpassage över Hällanvägen Kommunal
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1.2.35 Öjebyn

Väg 374, Korsning vid 
Industriområdet 
Hammarvägen till 
Rågrindsvägen

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mellan 
industriområde och  bostadsområden och 
andra målpunkter

TRV

1.2.36 Öjebyn Korsning  Marklundsvägen 
vid  Lansgsgatan

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärder som skapar en tryggare överfart 
till lekplats Kommunal

1.2.37 Öjebyn Kullenvägen korsning med 
Nya Älvvägen

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mot 
skola, busshållplatser och gång- och 
cykelväg

TRV

1.2.38 Öjebyn
Väg 374, Korsning vid 
Industriområdet 
Hammarvägen till Nitgatan

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Åtgärd som skapar trygg förbindelse mellan 
industriområde och  bostadsområden och 
andra målpunkter

TRV

1.2.39 Öjebyn Hällanvägen - länkvägen Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd

Avsmalning av korsning till Vångavägen 
samt ny gångpassage över Hällanvägen Kommunal
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Förslag till åtgärder av belysning, vägvisning och trygghetsprojekt
Nr. Åtgärd Syfte Kommentar Ansvar Utfört

1.3.1 Vägvisning - utredning Kartlägga behov och ta fram förslag på åtgärder Utveckla en vägvisningsplan för GC-nätet

1.3.2 Vägvisning - inventering Kartlägga behov och ta fram förslag på åtgärder Frekvens: 1ggr/år
1.3.3 Vägvisning - åtgärder Verkställande av åtgärder Löpande 

1.3.4 Inventera trafiksäkerhetshöjande- och 
trygghetsstärkandeåtgärder Kartlägga behov och ta fram förslag på åtgärder Frekvens: 1ggr/3år

1.3.5 Åtgärder av inventering Trafiksäkerhetshöjande- och 
trygghetsstärkandeåtgärd, Verkställande av åtgärder

tex målning, stenläggning, symboler och 
separering av cykelister och fotgängare

1.3.6 Inventering av skolors närmiljö med 
avseende på skolbarnens trafiksäkerhet Trygghet och säkerhet Frekvens: 1ggr/2år

1.3.7 Åtgärder av inventering skolor Verkställande av åtgärder Löpande 

1.3.8 Tillskapa sittplatser utmed gång- och 
cykelvägar - utredning

Kartlägga behov och ta fram förslag på åtgärder. Få 
en bild av vart park- och gatubänkar är placerade i 
förhållande i bostadsområden, målpunker, gångstråk 
och parker. 

Få en bild av vart park- och gatubänkar är 
placerade i förhållande i bostadsområden, 
målpunker, gångstråk och parker. 

1.3.9 Tillskapa sittplatser utmed gång- och 
cykelvägar - åtgärder Verkställande av åtgärder

Rätt placerade park- och gatubänkar kan 
underlätta vardagslivet för den som 
behöver  vila längs vägen.

1.3.10 Trygghetsvandring Trygghet och säkerhet Frekvens: 1-2ggr/år
1.3.11 Tillgänglighetsvandring Framkomlighet och användbarhet Frekvens: 1-2 ggr/år
1.3.12 Inventera belysning Kartlägga behov och ta fram förslag på åtgärder Frekvens: 1 ggr/år
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Förslag till åtgärder och utbyggnad av cykelparkeringar
Nr. Förslag på område Kommentar Ansvar Utfört
1.4.1 Busshållplatser Lås, belysning, väderskydd
1.4.2 Busstation Lås, belysning, väderskydd, servicestation
1.4.3 Cykelpump och barometer Fler platser i kommunen, stategiskt utvalda
1.4.4 Hamngatan Ersättning av befintlig cykelparkering, anpassad till den nya gatumiljön
1.4.5 Lillbrogatan Stort behov av fler cykelparkeringar i centrum
1.4.6 Rådhustorget/Storgatan Stort behov av fler cykelparkeringar i centrum
1.4.7 Uddmansgatan Stort behov av fler cykelparkeringar i centrum
1.4.8 Stadsberget Utveckla befintlig cykelparkering
1.4.9 Tillfälliga cykelparkeringar Placeras på strategiska platser när behovet är stort
1.4.10 Översiktskarta Sammanställning av attraktiva platser för nya cykelparkeringar
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Förslag på information och kampanjer 
Nr. Syfte Syfte Kommentar Ansvar Utfört
1.5.1 Cykelkartan MM-åtgärd, Uppmuntran till att gå och cykla. 

Orienteringshjälp.
Revidering 1ggr/2år

1.5.2 Spridning av cykelkartan MM-åtgärd, Uppmuntran till att gå och cykla. 
Orienteringshjälp. 

Marknadsför cykelkartan till nyinflyttade 
Pitebor, studenter, turistbyrån, via medier, 
sociala medier, webb och i samband med andra 
arrangemang kopplat till ämnet. Frekvens: 
Löpande

1.5.3 Invigningar och marknadsföring MM-åtgärd, Uppmuntran och påminnelse om 
fördelarna med att gå och cykla. Samtidigt berätta 
om "det nya" som händer eller är utfört t ex ny 
cykelparkering osv.

Utförda "påas" i sociala medier, webb, 
pressmeddelanden. Frekvens: Löpande

1.5.4 Ambassadörer MM-åtgärd, Människor som går eller cyklar 
porträtteras och ger andra inspiration till ökad 
gång och cykling.

Porträtt läggs ut via sociala medier vår och 
höst. Vintercyklister porträtteras vintertid.

1.5.5 Kommunikation kring drift och 
underhåll

MM-åtgärd, Komfort, framkomlighet 
trafiksäkerhet är mycket viktiga aspekter för ökad 
cykelanvändning och även fler som går, särskilt 
vintertid. Om vi kan förmedla underhålls- och 
driftinsatser som är genomförda kan det inbjuda 
till hållbara transporter.

Tydliggöra för medborgarna vad kommunen 
gör.

1.5.6 Gå och cykla till skolan MM-åtgärd, Årlig nationell utmaning i syfta att 
uppmuntra barn och föräldrar till att gå, cykla 
eller åka buss istället för bil. Ökad trafiksäkerhet 
kring skolorna vi lämning och hämtning, 
hälsofrämjande och bättre luftkvalitét.

Frekvens: 1ggr/år

1.5.7 MM för byggherrar och företag MM-åtgärd, Verka för att fastighetsägare och 
arbetsgivare tar ett anvar för hållbara transporter.

Tas upp i samband med byggmöten?
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1.5.8 Hjälm- reflexkampanj MM-åtgärd, Ökad hjälm- och reflexanvändning 
genom olika insatser t ex genom tävlingar och 
utmaningar.

Frekvens: 1-2 ggr/år. Hjälm vår, Reflexer höst.

1.5.9 Säkra skolvägar MM-åtgärd, Barndialoger t ex i samband med ÖP-
arbete. Ta in barnens upplevelser och synpunkter 
på deras skolväger för att sedan kunna åtgärda där 
så är möjligt.

Barn kommer tex. att tillfrågas i barndialogerna 
i FÖP

1.5.10 Utreda möjligheter till att 
låna/hyra cykel gm t ex 
Turistbyrån

MM-åtgärd Utveckla möjligheten till att låna/hyra cykel. 
Både i centrum och vid större punkter, 
exempelvis vid havsbadet. Mål är att kunna 
erbjuda alternativ till den vanliga cykeln med 
elcyklar och lådcyklar bland annat.

1.5.11 Webbsidan + mobilapplikation MM-åtgärd, Tillgängliggöra våra vandrings- och 
cykelleder för medborgare, besökare och turister.

Utveckla webbsidan och mobilapplikationen 
för gång- och cykelturismen. Med kartor och 
information över kommunens vandrings- och 
cykelleder.

1.5.12 Medborgardialoger, t ex 
kartverktyg, Piteappen, annat

MM-åtgärd, Få in medborgarnas upplevelser och 
synpunkter kring gång- och cykelfrågor i den 
fysisk miljön. 

1.5.13 Ny resvaneundersökning MM-åtgärd.Få in medborgarnas resvanor samt 
jämföra utvecklingen sedan 2011. 

Förra undersökningen utfördes 2011, en ny bör 
utföras under 2018.

1.5.14 Indenifiera målpunkter Identifiera målpunkter i staden som nås med 
prioriterade cykelleder/snabba gång- och 
cykelvägar?

1.5.15 Säker skolvägsinventering Säker skolväg: Inventera hur det ser ut på 
skolorna (förskolor, grundskolor och gymnasiet) 
gällande cykelparkeringar (ytorna, väderskydd, 
tillgänglighet mm) för att främja hållbara 
transporter och öka trafiksäkerhet vid hämtning- 
och lämning.
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Förslag på åtgärder på drift och underhåll
Nr. Syfte Kommentar Ansvar Utfört
1.6.1 Bortforsling av skrotcyklar Frekvens: 1 ggr/år

1.6.2 Barmarksunderhåll

Frekvens: 1ggr/år består bla av dikesrensning, rännstensbrunnar och trummor, siktröjning, 
skador i beläggning, underhållssopning, inventering av befintliga skyltar, regelbundet 
underhåll av vägmålning och  vägmarkeringar, tillsyn av cykelgrindar och 
ogräsbekämpning samt klottersanering

1.6.3 Inventering och tillsyn- barmark Frekvens: 1ggr/år består bla kontroll av rännstensbrunnar,trummor,diken, skyltar, 
vägmålning, sikt, skador i beläggning, klotter och cykelgrindar

1.6.4 Inventering och tillsyn- Vinterunderhåll Frekvens: dagligen under vintersäsongen. Kontroll av kantstenshöjder, busshållsplatser, 
cykelparkeringar, halka, korsningspunkter mot gator m.m. 
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Slutredovisning av Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt som 
avslutas år 2020 

Nettobudget för slutförda investeringar uppgår till 32 373 tkr och utfallet uppgår till 32 772 tkr, 
vilket leder till en avvikelse på -399 tkr. 
Nedan presenteras en mer utförlig redogörelse för de slutförda projekten. 

 
Slutförda investeringar 

18505-18508 Investeringar Stadsporten 
Gemensam redovisning av investeringsprojekt 18505 Inventarier Siken, 18506 
Lokalanpassning Siken, 18507 IT-utrustning Siken och 18508 Kaffeautomater Stadsporten. 
 
Projektet Sambo syftade till att införa och implementera aktivitetsbaserat arbetssätt inom 
förvaltningen Samhällsbyggnad samt att komma närmare medborgare och näringsliv. Visionen 
var att Samhällsbyggnad ska vara en effektiv, flexibel och modern förvaltning där kärnan är 
samarbete. Projektet arbetade med en helhet i form av den fysiska arbetsplatsen, medarbetarskap 
och ledarskap samt den digitala arbetsplatsen. 

 
Utöver beviljad budget har projektet erhållit externa driftsmedel motsvarande 3 318 tkr. 

22100 Reinvesteringar Teknik o gator 
Förstärkning och förbättringsåtgärder vägnät. 

22211 Västergatan, del Sundsgatan-Storgatan 
I detta projekt har Västergatan och övriga publika ytor runt Lindbäcks nya byggnader, inklusive 
Prästgårdsgatans förlängning genom Kvarteret Tallen byggts om. Västergatans nya höjdsättning, 
på sträckan mellan Sundsgatan och Storgatans förlängning har anpassats till de nya 
byggnadernas entréer samt garageinfarter och utformats för att bättre hantera framtida 
dagvattenvolymer. Projektet har finansierats dels av  egna investeringsmedel och dels av 
reinvesteringsmedel. 

 
22213 Gång- och cykelväg Backgårdsskolan 
Trafikverket byggde under 2019 nya tillgänglighetsanspassade busshållplatser längs med Norra 
Altervägen. I anslutning finns en välanvänd upptrampad stig från busshållplatsen och gångtunneln 
till Backgårdskolan. 
 
I detta projekt har stigen ersatts med en trafiksäker och trygg, belyst och belagd gång- och cykelväg 
(360 meter). Gång- och cykelvägen var även önskad från Utbildningsförvaltningen och Fastighets- 
och serviceförvaltningen som samtidigt utförde ombyggnationer av logistiken kring 
Backgårdsskolan för att få en bättre trafiksäkerhet. Fördyrningarna i projektet beror på att det blev 
mer fyllnadsmassor i bankningen och att den inte kunde utföras med moränmassor pga tjäle utan 
bergkross ficka användas i stället. Projektet utfördes sent på hösten och det var tjäle vid schakt samt 
mycket arbete med skydd av kablar vid PiteEnergis transformator. 

 
22404 Gång- och cykelväg enligt plan Bisittarevägen 
I projektet har en ny belyst kantstensavskild gång- och cykelväg byggts längs med Bisittarevägen. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har utförts längs sträckan vid korsningar och infarter. Antalet 
infarter till skolområdet har minskats i antal och bredd i samråd med Hortlaxskolan och Fastighets- 
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och serviceförvaltningen. Fördyrningar i projektet beror på hantering och deponi av tjärasfalt, 
djupare urgrävning på en sträcka, beslut att använda prefabricerade ramper pga att de blir ett 
minskat underhåll samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder som skyltning, avspärrningar pga närheten 
till skolan. 

24706 Gång- och cykelbro Strömnäsgatan Lasarettvägen  
I projektet har en ny belyst kantstensavskild separerad gång- och cykelväg byggts längs med 
Strömnäsgatan från Lasarettsvägen till gång- och cykelbron över kanalen. I projektet har även 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder utförts, bla anpassad utformning av gatan i samråd med Region 
Norrbotten, Strömbackaskolan samt Fastighets- och serviceförvaltningen.  

 
Projektet har erhållit ett bidrag från Länstransportplanen (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det 
kommunala vägnätet) på 1 550 tkr. 

24808 Uddvägen, Lyckovägen 
Lyckovägen och Uddvägen på Mossen har byggts om då gatan var i dåligt skick, hade 
avvattningsproblem och gamla slitna trottoarer och avsaknad av diken vilket försvårar 
snöröjningen. Projektet är utfört i samverkan med Pireva som har bytt ut alla huvudledningar och 
serviceledningar. 

24810 Strömnäsgatan  Durrnäsvägen Slingan 
I projektet har en ny belyst kanstensavskild gång- och cykelväg byggts längs med Strömnäsgatan 
mellan Durrnäsvägen och korsningen Nötövägen/Norra Pitholmsvägen. Gatan har fått ny 
överbyggnad på delar av sträckan och en ny dagvattenledning har anlagts för att förbättra 
avvattningen på sträckan. 
 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har utförts vid anslutande gator. Projektet har erhållit ett 
bidrag från  Länstransportplanen (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det kommunala 
vägnätet) på 1 650 tkr. 

24814 Korsning Nygatan/Olof Palmes gata 
Korsningen Nygatan/Olof Palmes gata har byggs om under 2020 och är nu upphöjd med ramper från 
anslutande vägar för att öka tydligheten, sänka biltrafikens hastighet och på så sätt förbättra 
trafiksäkerheten. 

24815 Djupviksgatan /Olof Palmes gata -Hembygdsvägen 
Djupviksgatan, mellan Olof Palmes gata och Hembygdsvägen har i projektet fått en ny ca 500 
meter lång och 2 meter bred, belyst och kantstensavskild gångväg som ersätter den gamla smala 
trottoaren som var i dåligt skick. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har även utförs längs med 
sträckan. 
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Projektnamn  
Inv. 

Re
- 
inv
. 

Budget (tkr) Utfall (tkr) Avvikelse (tkr) Bilaga 

Investeringar 
Siken/ Stadsporten ☒ ☐ 2 657 2 657 0 1 

Reinvest Teknik o 
gator ☐ ☒ 1 501,7 1 499,7 2 2 

Västerg, del 
Sundsg-Storg ☐ ☒ 9 051,5 9 051,5 0 3 

Gc-väg 
Backgårdsskolan ☒ ☐ 700 936 -236 4 

Gc-väg enl pl 
Bisittarev. ☒ ☐ 2 000 2 164,8 -164,8 5 

Strömnäsg.Lasarett 
v-Gcbro ☒ ☒ 2 373,4 2 373,4 0 6 

Uddvägen, 
Lyckovägen ☐ ☒ 6 046 6 046 0 7 

Strömnäsg 
DurrnäsvSlingan ☒ ☒ 3 765 3 765 0 8 

Korsning 
Nygatan/OPalmesg ☐ ☒ 1 290,3 1 290,3 0 9 

Djupviksg/OPalme
s- Hembygd ☐ ☒ 2 988 2 988 0 10 

Summa totalt (tkr) 32 373 32 772 -399 

varav reinvesteringar (tkr) 25 016 25 014 2 

varav investeringar (tkr) 7 357 7 758 -401 
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Kommunstyrelsen 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 148 
 

Ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB 
Diarienr 20KS381 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Ägardirektiv för Piteå 
Kommunföretag AB. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund 
(C), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå Kommunföretag ABs (PIKABs) styrelse beslutade 5/10, 4/11 2020 samt 25/2 2021 att 
lämna förslag till ändring av ägardirektivet för moderbolaget PIKAB. I förslaget har även 
hänvisningar uppdaterats till nu gällande lagrum. Ändring har även skett av beräkningen av 
utdelningen till Piteå kommun, utifrån av Kommunfullmäktige beslutade Riktlinjer för 2021. 
Här har avdraget för koncernbidraget avseende Piteå Science Park tagits bort och det medför 
att Piteå Science Parks underskott helt finansieras inom PIKABkoncernen och att skrivningen 
avseende utdelning måste ändras i PIKABs ägardirektiv. 
 
I ägardirektivet ingår även dotterbolagens huvuduppgift och verksamhetsinriktning. Till den 
delen föreslås ändringar avseende nedanstående dotterbolag: 
 
Piteå Science Park AB: 
Bolagets verksamhet har utökats de senaste åren varför ett förslag till justerad huvuduppgift 
och verksamhetsinriktning framtagits. 
 
Piteå Renhållning och Vatten AB: 
Bolaget övertog kommunens drift och underhåll av dagvattenanläggningarna 2021-01-01, 
varför en ändring föreslås. 
----- 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-22 §18 
Kommunfullmäktige minoritetsåterremitterar Ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB - 
revidering, till Kommunstyrelsen i väntan på att utredning om Piteå Science Parks 
framtida organisation och uppdrag presenterats för Kommunstyrelsen. Frågan ska därefter 
behandlas i särskilt ärende av Kommunstyrelsen. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Majvor Sjölund (C): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med följande 
ändring under rubriken Verksamhetsinriktning: Bolaget ska ha en marknadsandel inom Piteå 
kommun avseende bostäder som upplåts med hyresrätt som långsiktigt uppgår till max 50 %. 
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Protokollsutdrag 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB 
 Protokollsutdrag PIKAB 2019-11-04 § 70 
 Protokollsutdrag PIKAB 2020-10-05 § 54 
 Protokollsutdrag PIKAB 20210225 § 17 

 
 
Paragrafen är justerad 
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ÄGARDIREKTIV PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB  

Allmänt  

Bolaget ägs av Piteå kommun. Bolaget är därmed en del av kommunens verksamhet.  

Kommunal verksamhet som överlämnats till hel- eller delägt kommunalt bolag ska bedrivas i 
enlighet med vad som gäller för övrig kommunal verksamhet i den utsträckning som framgår 
av kommunallagen (2017:725) och lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter samt 
gällande specialbestämmelser för verksamheten. Av bolagsordningen framgår i vilken 
utsträckning respektive bolag ska följa reglerna för kommunal verksamhet (t.ex. den 
kommunalrättsliga principen om självkostnad).  

Till grund för bolagets verksamhet skall ligga den av kommunfullmäktige antagna generella 
bolagspolicy som gäller samtliga majoritetsägda kommunala bolag med dotterbolag och 
dotterdotterbolag etc., samt den särskilda bolagsordning som kommunfullmäktige fastställt att 
gälla för Piteå Kommunföretag AB. Därutöver ska även övriga av kommunfullmäktige antagna 
styrande dokument gälla där det är tillämpligt.  

Kommunens direktivrätt 
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa, i 
turordning nedan, inte strider mot:  

1. Tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis Aktiebolagslagen och 
Offentlighets- och sekretesslagen.  

2. Bolagsordningen  
3. Ägardirektivet  

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.  

Kommunens ledningsfunktion 
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som 
anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats 
med en särskild bolagspolicy.  

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper (Offentlighets- och 
sekretesslagen 2 kap. 3 §) samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska 
lämna kommunstyrelsen all den information om bolaget och dess verksamhet som den begär. 
Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.  

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga 
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
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Verksamhetsdirektiv  

Övergripande mål 
Bolaget är en del av Piteå kommun och ska därmed, då det är tillämpligt, verka för att 
kommunens övergripande mål nås.  

Huvuduppgift  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala 
företag inom i huvudsak Piteå kommun samt därmed förenlig verksamhet.  

VD i bolaget ansvarar för att samordning sker mellan bolagskoncernen och övriga 
verksamheter i kommunkoncernen. VD ansvarar vidare för att vid behov hjälpa dotterbolags 
VDar i frågor av strategisk eller operativ karaktär. VD har möjlighet att på eget initiativ i dialog 
med bolagens styrelseordförande delta i dotterbolagens styrelsesammanträden.  

Verksamhetsinriktning  
Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom ägande utgöra ett aktivt instrument för 
styrning, uppföljning och ekonomisk samordning av kommunal verksamhet som kommunen 
bedriver i bolagsform.  

Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten 
som är av principiell beskaffenhet ur ägarens perspektiv eller annars av större vikt fattas.  

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En sådan fråga 
som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som 
kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande 
krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.  

Förvaltningsberättelsen  
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och 
dessa direktiv angivna kommunala ändamålet och befogenheterna.  

Uttalandet i förvaltningsberättelsen ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 
§ och 9 § kommunallagen.  

Ekonomiska direktiv  

Den ekonomiska målsättningen för Piteå Kommunföretag AB, är att klara koncernens ekonomi 
utan tillskott från ägaren/kommunen. Långsiktigt ska, när resultatet av koncernens 
affärsmässigt bedrivna verksamhet så medger, utdelning ske med 50% av årets resultat, dock 
minst 10 mkr. 

Soliditet  
Soliditeten skall långsiktigt uppgå till minst 70 % för bolaget.  
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Ekonomiska rapporter  
Rapportering av års- och delårsbokslut, resultatbudget, investeringsbudget, mål och 
nyckeltal/verksamhetsmått inklusive jämförelser med andra i branschen, gemensam 
bolagsstämmodag för bolaget samt övrigt efterfrågat, skall ske enligt anvisningar och tidplan 
som sänds ut via Piteå Kommunföretag AB.  

Bolaget skall ingå i koncernens och kommunkoncernens års- och delårsbokslut. 
Delårsboksluten tas fram per tertial. Årsbokslutet per kalenderår. I årsbokslutet skall framgå 
VDs lön och övriga anställningsförmåner samt styrelsens arvoden.  

Bolaget skall ansvara för att tidplan avseende ekonomiska rapporter såsom för års- och 
delårsbokslut, resultatbudget, investeringsbudget, mål- och nyckeltal/verksamhetsmål, samt att 
gemensam bolagsstämmodag implementeras i koncernen.  

Säkerheter  
Säkerhet för bolagets lån skall vara kommunal borgen, pantbrev eller annan säkerhet i den 
omfattning ägaren bestämmer.  

Övrigt  

VD-instruktion  
Bolagets styrelse skall upprätta en instruktion för verkställande direktören. Av denna skall 
framgå arten och omfattningen av de frågor som är att hänföra till löpande verksamhet och 
således omfattas av VDs behörighet enligt aktiebolagslagen.  

Löpande information  
I övrigt skall bolaget i förekommande fall utan dröjsmål lämna information om väsentliga 
händelser etc till ägaren.  

Koncern-VDs roll 
Koncern-VD skall närvara på bolagets styrelsemöten om inte styrelsen beslutar annat.  

Ägardirektiv till delägda bolag  
Till delägda bolag ska ägardirektiv förankras hos respektive delägare. Kan enighet inte uppnås 
framläggs ägardirektivet för beslut på bolagsstämma.  

Ägardirektiv till Piteå Kommunföretag AB:s dotterbolag  

Bolaget skall i sin tur upprätta ägardirektiv till sina dotterbolag som skall fastställas på 
respektive bolags årsstämma. I dessa skall anges att av kommunfullmäktige antagna styrande 
dokument ska gälla, så långt som möjligt för respektive bolag. Därutöver skall även anges de 
övergripande principerna för respektive bolag, enligt nedan:  

Piteå Renhållning och Vatten AB  

Huvuduppgift  
Piteå Renhållning och Vatten AB skall inom gällande tillstånd och verksamhetsområde på ett 
miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånarnas och företagens behov med 

Page 279 of 473



 
  Sid 5 
 

hantering av avfall samt svara för vatten- och avloppsanläggningarna för Piteå kommuns 
räkning.  

Drift och underhåll av dagvattenanläggningarna utförs och bekostas av Piteå kommun. 
Investeringar i dagvattenanläggningar handhas av Piteå Renhållning och Vatten AB.  

Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom 
samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av 
kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och 
dess näringsliv.  

Verksamhetsinriktning  
Piteå Renhållning och Vatten AB skall bedriva sin verksamhet med en inriktning på en ur 
miljösynpunkt långsiktig och hållbar utveckling. Detta ska underlättas genom bra och tydlig 
information till bolagets kunder. Genom enkelhet och ekonomiska styrmedel skall bolaget och 
verka för en ökad återvinning och en minskning av avfallsmängder till deponi.  

Piteå Renhållning och Vatten AB ska bedriva allmän vatten- och avloppsanläggning i Piteå 
kommun och därvid producera och distribuera rent vatten av god kvalité samt omhänderta och 
rena avloppsvatten och liknande så att vattenmiljön skyddas. Här ska särskilt beaktas gällande 
miljökrav och kundernas behov av driftsäkerhet och service.  

Bolaget ska genom att aktivt driva och delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom sin sektor 
och tillsammans med lokala och regionala aktörer bidra till användandet av ny teknik inom 
miljö, energi och IT. Arbetet ska inriktas mot ökad hållbarhet. För detta ska bolaget årligen 
avsätta medel motsvarande minst 0,5 % av budgeterad omsättning. Stora satsningar som gjorts 
och vad som åstadkommits ska årligen redovisas för ägaren.  

Piteå Näringsfastigheter AB  

Huvuduppgift  
Piteå Näringsfastigheter AB skall främja sysselsättningen och bidra till en differentiering av 
näringsliv och arbetsmarknad inom Piteå kommun, genom att uppföra, äga, förvärva, avyttra 
och förvalta fastigheter och lokaler för industri-, och kontors-, utbildnings- samt vid behov 
affärsverksamhet. Därutöver att äga och förvalta aktier i företag vars verksamhet ligger i linje 
med bolagets ändamål, utan att det innebär spekulativ verksamhet.  

Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom 
samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av 
kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå och dess 
näringsliv.  

Verksamhetsinriktning 
Piteå Näringsfastigheter AB skall med beaktande av kommunens tillväxtpolitiska ambitioner 
bedriva sin verksamhet på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt. Dock skall bolaget inom 
ramen för sina ekonomiska resurser arbeta långsiktigt, vilket i vissa fall kan innebära ett 
kalkylerat högre risktagande än vad som kan vara affärsmässigt motiverat. Detta pga. uppgiften 
att även arbeta för en ökad sysselsättning inom kommunen.  
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Piteå Näringsfastigheter AB skall också på uppdrag av Piteå kommun, i ett näringspolitiskt 
syfte, svara för att hålla lokalreserv där målet är 3-5 % i beståndet, tillgänglig inom kommunen. 
Bolaget skall bedriva sin verksamhet med en inriktning på en, ur miljösynpunkt, långsiktig och 
hållbar utveckling.  

Bolaget ska genom att aktivt driva och delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom sin sektor 
och tillsammans med lokala och regionala aktörer bidra till användandet av ny teknik inom 
miljö, energi, byggande och IT. Arbetet ska inriktas mot ökad hållbarhet. För detta ska bolaget 
årligen avsätta medel motsvarande minst 0,5 % av budgeterad omsättning. Stora satsningar som 
gjorts och vad som åstadkommits ska årligen redovisas för ägaren.  

AB PiteBo  

Huvuduppgift  
AB PiteBo’s huvuduppgift är att på uppdrag av Piteå kommun arbeta för att på ett 
kostnadseffektivt sätt genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner, vilka är tydliggjorda 
i Piteå kommuns policy för bostadspolitik eller motsvarande styrdokument, genom att trygga 
tillgången på bra bostäder och i förekommande fall lokaler som upplåts med hyresrätt, alt 
kooperativ hyresrätt, inom kommunen. Kommunen har enligt lag ett uttalat ansvar för 
bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa grupper. PiteBo ska vara 
delaktiga och ledande i det arbetet att uppfylla Piteå kommuns ansvar inom området.  

Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom 
samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av 
kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och 
dess näringsliv.  

Verksamhetsinriktning  
AB PiteBo’s verksamhet skall bestå av att inom Piteå kommun uppföra, förvärva, avyttra, äga 
och förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt alt. kooperativ hyresrätt samt i förekommande 
fall med därtill hörande lokaler.  

Bolaget ska ha en marknadsandel inom Piteå kommun avseende bostäder som upplåts med 
hyresrätt som långsiktigt uppgår till minst 45 % och högst 55 %.  

Verksamheten skall inriktas på att tillhandahålla prisvärda bostäder i en miljö där människor 
trivs och kan utvecklas på ett positivt sätt och där man kan ha inflytande på sitt boende.  

Bolaget ska aktivt bidra till att driva och delta i utvecklingsarbete inom underhåll, ROT och 
energi samt vara i framkant med jämförbara kommunala bostadsbolag.  

Bolaget skall bedriva sin verksamhet med en inriktning på en ur miljösynpunkt långsiktig och 
hållbar utveckling.  

Bolaget har en nyckelroll för kommunens övergripande tillväxtmål. Bolaget ska därför sträva 
efter att ha en tilldelning av lägenheter utanför ordinarie kösystem som uppgår till 1 % av 
beståndet. Dessa lägenheter ska löpande tas från de uppsagda lägenheter som friställs under 
året. PiteBo ska upprätthålla ett transparent och substantiellt kösystem för tilldelning av 
lägenheter ur bolagets bestånd.  
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Bolaget ska bidra till att öka antal hyresrätter genom att i en jämn takt producera lägenheter. 
Under perioden 2017-2021 ska bolaget påbörja byggandet av minimum 150 lägenheter. Målet 
förutsätter att tillgänglig mark finns och att kommunen beviljar erforderliga tillstånd. Målet kan 
påverkas av aktiviteten hos övriga byggherrar i kommunen där målet enligt ovan är baserat på 
bedömningen att under motsvarande period kommer minst 200 lägenheter påbörjas i privat 
regi.  

Bolaget ska ta ett ansvar för att eleverna på Byggprogrammet vid Strömbackagymnasiet 
erbjuds en relevant utbildning genom så kallade elevbyggen. Ovanstående gäller tills AB 
PiteBo tillsammans med övriga berörda aktörer utarbetat och kommit överens om en ny modell 
för elevernas utbildning.  

Bolaget ska, genom att aktivt driva och delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom sin 
sektor och tillsammans med lokala och regionala aktörer, bidra till användandet av ny teknik 
inom miljö, energi, byggande och IT. Arbetet ska inriktas mot ökad hållbarhet. För detta ska 
bolaget årligen avsätta medel motsvarande minst 0,5 % av budgeterad omsättning. Stora 
satsningar som gjorts och vad som åstadkommits ska årligen redovisas för ägaren.  

Piteå Hamn AB  

Huvuduppgift  
Piteå Hamn AB skall i syfte att befrämja främst den industriella utvecklingen inom kommunen 
bedriva hamnrörelse med tillhörande logistiklösningar på ett kostnadseffektivt sätt, äga och 
förvalta fast och lös egendom. Samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att 
optimera kostnader och stärka hamnverksamhet.  

Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom 
samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av 
kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och 
dess näringsliv.  

Verksamhetsinriktning  
Ändamålet med bolagets verksamhet är att svara för hamnverksamheten vid Haraholmens 
djuphamn, Piteå kommun. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att den utgör ett 
konkurrenskraftigt alternativ vid godstransporter.  

Bolaget ska, genom att aktivt driva och delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom sin 
sektor och tillsammans med lokala och regionala aktörer, bidra till användandet av ny teknik 
inom miljö, energi, byggande och IT. Arbetet ska inriktas mot ökad hållbarhet. För detta ska 
bolaget årligen avsätta medel motsvarande minst 0,5 % av budgeterad omsättning. Stora 
satsningar som gjorts och vad som åstadkommits ska årligen redovisas för ägaren.  

AB PiteEnergi  

Huvuduppgift  
AB PiteEnergi ska på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånare och 
företag inom, i huvudsak Piteå kommun, med energi i form av el, fjärrvärme samt infrastruktur 
inom data- och telekommunikationsområdet. Detta för att bidra till att tillskapa en god livs- och 
företagsmiljö i kommunen och på övriga marknader där bolaget verkar.  

Page 282 of 473



 
  Sid 8 
 

Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom 
samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av 
kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och 
dess näringsliv.  

Verksamhetsinriktning  
Ändamålet med bolagets verksamhet ska vara att förse såväl invånare som företag inom, i 
huvudsak Piteå kommun, med energi av olika slag samt infrastruktur inom data- och 
telekommunikation. Detta ska ske genom en konkurrenskraftig prissättning samt en väl 
utvecklad miljöprofil på de produkter och tjänster man tillhandahåller.  

Bolaget ska också genom en långsiktig, aktiv och väl strukturerad utvecklingsverksamhet 
arbeta för en ökad tillgång, produktion och användning av förnyelsebar energi.  

Bolaget ska, genom att aktivt driva och delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom sin 
sektor och tillsammans med lokala och regionala aktörer bidra till användandet av ny teknik 
inom miljö, energi, telekommunikation och IT. Arbetet ska inriktas mot ökad hållbarhet. För 
detta ska bolaget årligen avsätta medel motsvarande minst 0,5 % av budgeterad omsättning. 
Stora satsningar som gjorts och vad som åstadkommits ska årligen redovisas för ägaren.  

Piteå Science Park AB  

Huvuduppgift  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva försäljning av tjänster avseende 
utveckling av utbildning och forskning, näringslivsutveckling inom kulturella och kreativa 
näringar, gröna näringar, cleantech (miljöteknik) området och nya högteknologiska material.  

Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom 
samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av 
kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och 
dess näringsliv.  

Verksamhetsinriktning  
Bolagets syfte är att genom kontakter med utbildningsanordnare främja utvecklingen av 
Universitetsområdet (Campus Piteå), bedriva utveckling inom kulturella och kreativa näringar, 
gröna näringar, cleantech (miljöteknik) och nya högteknologiska material samt bedriva 
inkubatorverksamhet. Bolagets verksamhet ska inriktas på interaktion mellan kultur, forskning, 
utbildning och näringsliv.  

Delägda bolag  

För de bolag som innehas till 50 % eller om så skulle förekomma med mindre del, skall 
koncernstyrelsen bevaka kommunens intressen inom ramen för fastställda konsortialavtal.  

Definition:  

Soliditet  
Justerat eget kapital / Balansomslutning.  
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Justerat eget kapital  
Redovisat eget kapital + (100 % - gällande bolagsskattesats i %) av obeskattade reserver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviderad KF 2016-12-19 § 337 
Reviderad KF 2021-06-21 § 93
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S 54. Revidering av ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB
Ett fcirslag till ändring av ägardirektivet för Piteå Kommunföretag AB framgar av

bilaga 7a. Ävenhänvisningar till lagrum har uppdaterats efter nu gällande rätt.

Styrelsen beslutar

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om nytt ägardirektiv ftjr Piteå

Kommunföretag AB enligt bilaga 7a, dock avseende Piteå Renhållning och Vatten

AB, tas i nedanstående mening gult markerade ord bort:

"Drift och underhåll av dagvattenanläggningarna utftirs-eeh bekostas av Piteå

Kommun".

S 55. Attestinstruktion
Ett förslag till uppdaterad attestinstruktion foreligger enligt bilaga 8.

Styrelsen beslutar

att antauppdaterad attestinstruktion enligt bilaga 8.

S 56. Förvärv av aktier i SKF AB
Ägarna till Svenska Kommun Försäkrings AB har nu ändrat aklieägaravtalet, vilket
innebiir att Piteå Kommunftiretag AB kan verkställa tidigare beslut i styrelsen om

ftjrvärv av 275 st aktier i bolaget, se vidare bilaga9.

$ 57. Utökad investeringsram Piteå Näringsfastigheter AB avseende
kontorsbyggnad för Piteå Hamn AB

Piteå Hamn AB som är det bolag som äger, förvaltar och utvecklar verksamheten inom

Piteå Port & Hub, kommer inom kort (mars 202I) stå utan lokaler ute på Haraholmen.

Piteå Hamn AB har blivit uppsagda med kort varsel från de kontorslokaler som

tidigare kunnat hyras inom Shorelinks kontorsfastighet på Haraholmen.

Piteå Hamn AB och PiteåNäringsfastigheter AB har inlett en dialog om behovet av

kontorslokaler på Haraholmen. För Piteå Hamn AB finns ett önskemål om att överlåta

byggande och uthyming av nya lokaler till Piteå Näringsfastigheter AB som ätbäItre
liimpade attpäett professionellt sätt bygga och hyra ut lokaler. För att Piteå

Näringsfastigheter AB ska kunna genomföra en byggnation av kontorslokaler ute på

Haraholmen, har bolaget ett behov av utökad investeringsram, se vidare bilaga 10.

Styrelsen beslutar

att utöka Piteå Näringsfastigheter ABs investeringsram för 2020 med 2 miljoner kr
samt utöka investeringsramen 2021med 8 miljoner kr. Utökningen är villkorad att

endast användas för nybyggnation av kontorsfastighet ftjr Piteå Hamn AB.

Signatur justerare

N $4
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Bolagsordning för Piteå Kommunföretag 
AB 
Org nr 556620-0795 

§ 1 Firma  

Bolagets firma är Piteå Kommunföretag AB.  

§ 2 Säte  

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.  

§ 3 Verksamhetsföremål  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala 
företag inom i huvudsak Piteå kommun. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, genom ägande utgöra ett instrument för styrning 
och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform samt att 
utföra vissa administrativa tjänster till dotterbolagen. 
 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, 
likställighetsprincipen och förbudet mot att lämna stöd till enskild, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 
 
Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst 
från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget 
tillskjutna kapitalet. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommun. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt.  
 
Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen samt ägardirektiv. 
 
Vidare skall fullmäktige fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy, 
inriktningsbeslut och beslut såsom; 

 Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget 
 Beslut om kommunal borgen 
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 Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, 
driftbidrag m m) 

 Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan 
 Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt 

företagsengagemang 
 Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission, 

fusion av bolag 
 Försäljning eller köp av bolag, del av bolag eller bolags rörelse 

 
Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller 
annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger 
det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör om lånet är kopplat direkt till fastigheten 
eller bolaget.  

§ 6 Bolagsstämmans kompetens 
 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i 
aktiebolagslagen. Om ärende till bolagsstämma återfinns under § 5 måste detta underställas 
kommunfullmäktige för beslut. 

§ 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.  

§ 8 Antal aktier  

I bolaget skall finnas lägst 250 000 aktier och högst 1 000 000 aktier.  

§ 9 Styrelse  

Styrelsen skall bestå av lägst 13 och högst 17 ledamöter.  
 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen.  
 
Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.  
 
Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna. 
Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan: 

§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Val av sekreterare och justerare 
§ 3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande 
§ 4. Utseende av firmatecknare 
§ 5. Övriga ärenden 
§ 6. Mötets avslutande 
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§ 10 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. 

§ 11 Lekmannarevisor  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.  

§ 12 Insyn/samråd 

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För 
detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors granskningsrapport, samt 
verksamhetsberättelse årligen anmälas som särskilt ärende till kommunfullmäktige. Ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas 
verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter 
äger rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§ 13 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma skall ske med e-post eller, om behov föreligger, med brev med 
posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

§ 14 Ärenden på årsstämma  

På årsstämma, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma 
till behandling.  
 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman  
3. Val av sekreterare 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Val av två justerare  
6. Godkännande av dagordning  
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
8. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisning, revisionsberättelse, 

koncernrevisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport  
9. Beslut om  

a. fastställelse av resultat-och balansräkningen för bolaget och koncernen 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter  
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter samt ordförande och vice 

ordförande (när sådana val skall ske) 
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske);  
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt 

lekmannarevisorsuppleant (när sådana val skall ske) 
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans avgörande 
15. Stämmans avslutande 
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§ 15 Räkenskapsår  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  

§ 16 Firmateckning  

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande 
direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej 
bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma. 

§ 17 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  

§ 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reviderad KF 2015-02-16, § 20 
Reviderad KF 2021-06-21, § 94
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Nr 4/2020

S 53. Revidering av bolagsordningar
En översyn och genomgängav samtliga bolags bolagsordningar i koncernen har

genomftirts, för att bland annat anpassas till nu gällande lagstiftning och regelverk,

Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar.

Förslagen till reviderade bolagsordningar presenteras nedan (bilaga 6) avseende bolag:

Piteå Kommunforetag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Trähallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Norrgasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Styrelsen beslutar

- atlförslå Kommunfullmäktige besluta att arftanya bolagsordningar ftjr nedanstående

bolag (bilaga 6):

Piteå Kommunftiretag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Triihallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Nongasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Med tillägg i bolagsordningen for Lillpite Kraft AB i $ 4, första meningen

"milj ömässigt och kostnadseffektivt sätt".

Signatur justerare

lqe
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Kommunstyrelsen 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 150 
 

Bolagsordning AB PiteBo 
Diarienr 21KS137 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bolagsordning för AB PiteBo. 
  
Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under § 4 Ändamålet med 
bolagets verksamhet, förtydliga meningen: Bolagets bestånd ska ha en sådan volym att man 
kan vara prisledande vad avser hyror inom kommunen. 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn och genomgång av samtliga bolags bolagsordningar i koncernen Piteå 
Kommunföretag AB har genomförts. Bland annat för att anpassas till nu gällande lagstiftning 
och regelverk och för att få en gemensam utformning av bolagsordningarna i koncernen. 
Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att 
Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under § 4 Ändamålet med 
bolagets verksamhet, förtydliga meningen: Bolagets bestånd ska ha en sådan volym att man 
kan vara prisledande vad avser hyror inom kommunen. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning AB PiteBo 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-10-05 § 53 

 
 
Paragrafen är justerad 
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Bolagsordning för AB PiteBo 
Org nr 556452-0038 
 

§ 1 Firma  

Bolagets firma är AB PiteBo.  

§ 2 Säte  

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.  

§ 3 Verksamhetsföremål  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Piteå kommun uppföra, förvärva, avyttra, 
äga och förvalta bostäder och lokaler. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Piteå kommun och erbjuda 
hyresgästerna boendeinflytande i bolaget.  
 
Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, 
att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och ett förbud att lämna stöd till enskild, såvida 
inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommuns koncernmoderbolag 
Piteå Kommunföretag AB. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt.  
 
Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen. Vad gäller ägardirektiv skall fullmäktige besluta 
till den del som avser bolagets huvuduppgift och verksamhetsinriktning. 
Vidare skall fullmäktige fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy, 
inriktningsbeslut och beslut såsom; 

 Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget 
 Beslut om kommunal borgen 
 Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, 

driftbidrag m m) 
 Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan 

Page 302 of 473



 
  Sid 3 
 

 Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt 
företagsengagemang 

 Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission, 
fusion av bolag 

 Försäljning eller köp av bolag, del av bolag eller bolags rörelse 
 

Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller 
annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger 
det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör.  

§ 6 Bolagsstämmans kompetens 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i 
aktiebolagslagen. Om ärende till bolagsstämma återfinns under § 5 måste detta underställas 
kommunfullmäktige för beslut. 

§ 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.  

§ 8 Antal aktier  

I bolaget skall finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.  

§ 9 Styrelse  

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.  
 
Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna. 
 
Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan: 
 

§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Val av sekreterare och justerare 
§ 3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande 
§ 4. Utseende av firmatecknare 
§ 5. Övriga ärenden 
§ 6. Mötets avslutande 
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§ 10 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. 

§ 11 Lekmannarevisor  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.  

§ 12 Insyn/samråd 

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För 
detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors granskningsrapport, samt 
verksamhetsberättelse årligen anmälans som särskilt ärende till kommunfullmäktige. 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas 
verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter 
äger rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§ 13 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma skall ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

§ 14 Ärenden på årsstämma  

På årsstämma, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma 
till behandling.  
 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman  
3. Val av sekreterare 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd  
5. Val av två justerare 
6. Godkännande av dagordning  
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport  
9. Beslut om  

a. fastställelse av resultat-och balansräkningen för bolaget 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter  
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter samt ordförande och vice 

ordförande (när sådana val skall ske) 
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)  
13. Fastställande av kommunfullmäktige valda lekmannarevisor samt 

lekmannarevisorsuppleant (när sådana val skall ske) 
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans avgörande 
15. Stämmans avslutande 
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§ 15 Räkenskapsår  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  

§ 16 Firmateckning  

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande 
direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej 
bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma. 

§ 17 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  

§ 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reviderad KF 2015-02-16 § 25 
Reviderad KF 2021-06-21 § 95
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Nr 4/2020

S 53. Revidering av bolagsordningar
En översyn och genomgängav samtliga bolags bolagsordningar i koncernen har

genomftirts, för att bland annat anpassas till nu gällande lagstiftning och regelverk,

Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar.

Förslagen till reviderade bolagsordningar presenteras nedan (bilaga 6) avseende bolag:

Piteå Kommunforetag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Trähallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Norrgasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Styrelsen beslutar

- atlförslå Kommunfullmäktige besluta att arftanya bolagsordningar ftjr nedanstående

bolag (bilaga 6):

Piteå Kommunftiretag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Triihallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Nongasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Med tillägg i bolagsordningen for Lillpite Kraft AB i $ 4, första meningen

"milj ömässigt och kostnadseffektivt sätt".

Signatur justerare

lqe
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Dokumentinformation Bolagsordning Piteå Hamn AB 
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Bolagsordning för Piteå Hamn 
Aktiebolag 
Org nr 556643-1911 

 

§ 1 Firma  

Bolagets firma är Piteå Hamn Aktiebolag. 

§ 2 Säte  

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.  

§ 3 Verksamhetsföremål  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva hamnrörelse, äga och förvalta fast och 
lös egendom. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolagets syfte är att svara för hamnverksamheten vid Haraholmen, Piteå kommun. 
 
Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, 
likställighetsprincipen och förbudet mot att lämna stöd till enskild, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommuns koncernmoderbolag 
Piteå Kommunföretag AB. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt.  
 
Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen. Vad gäller ägardirektiv skall fullmäktige besluta 
till den del som avser bolagets huvuduppgift och verksamhetsinriktning. 
Vidare skall fullmäktige fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy, 
inriktningsbeslut och beslut såsom; 
 

 Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget 
 Beslut om kommunal borgen 
 Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, 

driftbidrag m m) 
 Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan 
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 Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt 
företagsengagemang 

 Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission, 
fusion av bolag 

 Försäljning eller köp av bolag, del av bolag eller bolags rörelse 
 

Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller 
annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger 
det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör.  

§ 6 Bolagsstämmans kompetens 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i 
aktiebolagslagen. Om ärende till bolagsstämma återfinns under § 5 måste detta underställas 
kommunfullmäktige för beslut. 

§ 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.  

§ 8 Antal aktier  

I bolaget skall finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.  

§ 9 Styrelse  

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
 
Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna. 
 
Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan: 

§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Val av sekreterare och justerare 
§ 3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande 
§ 4. Utseende av firmatecknare 
§ 5. Övriga ärenden 
§ 6. Mötets avslutande 

§ 10 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. 
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§ 11 Lekmannarevisor  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Piteå 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.  

§ 12 Insyn/samråd 

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För 
detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors granskningsrapport, samt 
verksamhetsberättelse årligen anmälans som särskilt ärende till kommunfullmäktige. 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas 
verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning.  
Kommunfullmäktiges ledamöter äger rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§ 13 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma skall ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

§ 14 Ärenden på årsstämma  

På årsstämma, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma 
till behandling.  
 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Val av sekreterare 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd  
5. Val av två justerare 
6. Godkännande av dagordning  
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport  
9. Beslut om  

a. fastställelse av resultat-och balansräkningen för bolaget 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter  
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter samt ordförande och vice 

ordförande (när sådana val skall ske) 
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske) 
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt 

lekmannarevisorsuppleant (när sådana val ska ske) 
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans avgörande 
15. Stämmans avslutande 

§ 15 Räkenskapsår  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  
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§ 16 Firmateckning  

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande 
direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej 
bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma. 

§ 17 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  

§ 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reviderad KF 2015-02-16 § 23 
Reviderad KF 2021-06-21, § 96
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Nr 4/2020

S 53. Revidering av bolagsordningar
En översyn och genomgängav samtliga bolags bolagsordningar i koncernen har

genomftirts, för att bland annat anpassas till nu gällande lagstiftning och regelverk,

Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar.

Förslagen till reviderade bolagsordningar presenteras nedan (bilaga 6) avseende bolag:

Piteå Kommunforetag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Trähallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Norrgasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Styrelsen beslutar

- atlförslå Kommunfullmäktige besluta att arftanya bolagsordningar ftjr nedanstående

bolag (bilaga 6):

Piteå Kommunftiretag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Triihallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Nongasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Med tillägg i bolagsordningen for Lillpite Kraft AB i $ 4, första meningen

"milj ömässigt och kostnadseffektivt sätt".

Signatur justerare

lqe
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Bolagsordning för Piteå Renhållning och 
Vatten Aktiebolag 
Org nr 556057-1274 

 

§ 1 Firma  

Bolagets firma är Piteå Renhållning och Vatten Aktiebolag.  

§ 2 Säte  

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.  

§ 3 Verksamhetsföremål  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att transportera, mellanlagra och behandla avfall, 
svara för deponi- och restproduktshanterings-/återvinningsfrågor. Bolaget skall även äga de 
allmänna vatten- och avloppsanläggningarna och vara huvudman för det allmänna vatten- och 
avloppsnätet inom av Piteå kommun fastställt verksamhetsområde. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolagets syfte är att med god teknisk praxis och optimalt resursutnyttjande fullgöra det ansvar 
som åvilar Piteå kommun enligt miljöbalken avseende avfallshantering, förutom till den del 
som innefattar myndighetsutövning, samt övrigt förekommande avfall. 
 
Bolagets syfte är också att producera och distribuera rent vatten samt omhänderta och rena 
avloppsvatten och liknande. 
 
Bolagets verksamhet ska vara förenlig med miljöbalken och annan lagstiftning. Bolaget ska 
följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, likställighetsprincipen, 
lokaliseringsprincipen och i förekommande fall självkostnadsprincipen samt förbudet mot att 
lämna stöd till enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger 
undantag. 
 
Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst 
från bolaget så länge vinsten är skälig. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommuns koncernmoderbolag 
Piteå Kommunföretag AB. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt.  
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Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen. Vad gäller ägardirektiv skall fullmäktige besluta 
till den del som avser bolagets huvuduppgift och verksamhetsinriktning. 
 
Vidare skall fullmäktige fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy, 
inriktningsbeslut och beslut såsom; 
 

 Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget 
 Beslut om kommunal borgen 
 Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, 

driftbidrag m m) 
 Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan 
 Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt 

företagsengagemang 
 Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission, 

fusion av bolag 
 Försäljning eller köp av bolag, del av bolag eller bolags rörelse 

 
Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller 
annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger 
det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör.  

§6 Bolagsstämmans kompetens 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i 
aktiebolagslagen. Om ärende till bolagsstämma återfinns under § 5 måste detta underställas 
kommunfullmäktige för beslut. 

§ 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.  
 

§ 8 Antal aktier  

I bolaget skall finnas lägst 100 000 aktier och högst 400 000 aktier.  

§ 9 Styrelse  

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.  
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Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna. 
 
Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan: 

§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Val av sekreterare och justerare 
§ 3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande 
§ 4. Utseende av firmatecknare 
§ 5. Övriga ärenden 
§ 6. Mötets avslutande 

§ 10 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. 

§ 11 Lekmannarevisor  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.  

§ 12 Insyn/samråd 

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För 
detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors granskningsrapport, samt 
verksamhetsberättelse årligen anmälans som särskilt ärende till kommunfullmäktige. 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas 
verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter 
äger rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§ 13 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma skall ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

§ 14 Ärenden på årsstämma  

På årsstämma, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma 
till behandling.  
 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Val av sekreterare 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Val av två justerare 
6. Godkännande av dagordning  
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
9. Beslut om  

a. fastställelse av resultat- och balansräkningen för bolaget 
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b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen  

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter  
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter samt ordförande och vice 

ordförande (när sådana val skall ske) 
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)  
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt 

lekmannarevisorsuppleant (när sådana val skall ske) 
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans avgörande 
15. Stämmans avslutande 

§ 15 Räkenskapsår  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  

§ 16 Firmateckning  

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande 
direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej 
bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma. 

§ 17 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  

§ 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reviderad KF 2015-02-16 § 22 
Reviderad KF 2021-06-21 § 97
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Nr 4/2020

S 53. Revidering av bolagsordningar
En översyn och genomgängav samtliga bolags bolagsordningar i koncernen har

genomftirts, för att bland annat anpassas till nu gällande lagstiftning och regelverk,

Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar.

Förslagen till reviderade bolagsordningar presenteras nedan (bilaga 6) avseende bolag:

Piteå Kommunforetag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Trähallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Norrgasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Styrelsen beslutar

- atlförslå Kommunfullmäktige besluta att arftanya bolagsordningar ftjr nedanstående

bolag (bilaga 6):

Piteå Kommunftiretag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Triihallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Nongasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Med tillägg i bolagsordningen for Lillpite Kraft AB i $ 4, första meningen

"milj ömässigt och kostnadseffektivt sätt".

Signatur justerare

lqe
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Bolagsordning för Aktiebolaget 
PiteEnergi 
Org nr 556330-9227 

§ 1 Firma  

Bolagets firma är Aktiebolaget PiteEnergi.  

§ 2 Säte  

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.  

§ 3 Verksamhetsföremål  

Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, distribuera och försälja ledningsbunden 
energi och telekommunikation, att uppföra, äga och driva härför erforderliga anläggningar. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolagets syfte är att på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånare och 
företag inom, i huvudsak Piteå kommun, med energi i form av el, fjärrvärme samt infrastruktur 
inom data- och telekommunikationsområdet. Bolaget ska genom att aktivt driva och delta i 
utvecklingsarbete inom energisektorn bidra till en ökad andel användning av förnyelsebar 
energi. 
 
Bolagets verksamhet avseende elnät ska inte ha till syfte att bereda aktieägarna vinst. Bolagets 
övriga verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, 
att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och ett förbud att lämna stöd till enskild, såvida 
inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommuns koncernmoderbolag 
Piteå Kommunföretag AB. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt.  
 
Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen. Vad gäller ägardirektiv skall fullmäktige besluta 
till den del som avser bolagets huvuduppgift och verksamhetsinriktning. 
Vidare skall fullmäktige fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy, 
inriktningsbeslut och beslut såsom; 

 
 Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget 
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 Beslut om kommunal borgen 
 Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, 

driftbidrag m m) 
 Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan 
 Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt 

företagsengagemang 
 Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission, 

fusion av bolag 
 Försäljning eller köp av bolag, del av bolag eller bolags rörelse 

 
Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller 
annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger 
det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör.  

§ 6 Bolagsstämmans kompetens 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i 
aktiebolagslagen. Om ärende till bolagsstämma återfinns under § 5 måste detta underställas 
kommunfullmäktige för beslut. 

§ 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor.  

§ 8 Antal aktier  

I bolaget skall finnas lägst 140 000 aktier och högst 560 000 aktier.  

§ 9 Styrelse  

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.  
Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna. 
Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan: 

§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Val av sekreterare och justerare 
§ 3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande 
§ 4. Utseende av firmatecknare 
§ 5. Övriga ärenden 
§ 6. Mötets avslutande 
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§ 10 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. 

§ 11 Lekmannarevisor  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.  

§ 12 Insyn/samråd 

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För 
detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors granskningsrapport, samt 
verksamhetsberättelse årligen anmälans som särskilt ärende till kommunfullmäktige. 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas 
verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter 
äger rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§ 13 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma skall ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

§ 14 Ärenden på årsstämma  

På årsstämma, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma 
till behandling.  
 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Val av sekreterare 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd  
5. Val av två justerare 
6. Godkännande av dagordning  
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
8. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisning, revisionsberättelse, 

koncernrevisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport  
9. Beslut om  

a. fastställelse av resultat-och balansräkningen för bolaget och koncernen 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter  
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter samt ordförande och vice 

ordförande (när sådana val skall ske) 
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)  
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt 

lekmannarevisorsuppleant (när sådana val skall ske) 
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans avgörande 
15. Stämmans avslutande 
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§ 15 Räkenskapsår  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  

§ 16 Firmateckning  

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande 
direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej 
bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma. 

§ 17 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  

§ 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reviderad KF 2015-02-16 § 24 
Reviderad KF 2021-06-21 § 98
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Nr 4/2020

S 53. Revidering av bolagsordningar
En översyn och genomgängav samtliga bolags bolagsordningar i koncernen har

genomftirts, för att bland annat anpassas till nu gällande lagstiftning och regelverk,

Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar.

Förslagen till reviderade bolagsordningar presenteras nedan (bilaga 6) avseende bolag:

Piteå Kommunforetag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Trähallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Norrgasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Styrelsen beslutar

- atlförslå Kommunfullmäktige besluta att arftanya bolagsordningar ftjr nedanstående

bolag (bilaga 6):

Piteå Kommunftiretag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Triihallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Nongasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Med tillägg i bolagsordningen for Lillpite Kraft AB i $ 4, första meningen

"milj ömässigt och kostnadseffektivt sätt".

Signatur justerare

lqe
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Bolagsordning för Piteå 
Näringsfastigheter Aktiebolag 
Org nr 556091-0118 

 

§ 1 Firma  

Bolagets firma är Piteå Näringsfastigheter Aktiebolag.  

§ 2 Säte  

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.  

§ 3 Verksamhetsföremål  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, äga, avyttra och förvalta fastigheter 
samt, utan att det innebär spekulativ verksamhet, äga och förvalta aktier i företag vars 
verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolagets syfte är att tillhandahålla lokaler för primärt små företag samt organisationer i Piteå 
kommun. 
 
Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, 
likställighetsprincipen och förbudet mot att lämna stöd till enskild, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommuns koncernmoderbolag 
Piteå Kommunföretag AB. 
 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt.  
 
Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen. Vad gäller ägardirektiv skall fullmäktige besluta 
till den del som avser bolagets huvuduppgift och verksamhetsinriktning. 
Vidare skall fullmäktige fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy, 
inriktningsbeslut och beslut såsom; 
 

 Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget  
 Beslut om kommunal borgen  
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 Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, driftbidrag m 
m) 

 Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan 
 Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt 

företagsengagemang 
 Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission, 

fusion av bolag 
 Försäljning eller köp av bolag, del av bolag eller bolags rörelse 

 
Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller 
annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger 
det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör om lånet är kopplat direkt till fastigheten 
eller bolaget.  

§6 Bolagsstämmans kompetens 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i 
aktiebolagslagen. Om ärende till bolagsstämma återfinns under § 5 måste detta underställas 
kommunfullmäktige för beslut. 

§ 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. 

§ 8 Antal aktier  

I bolaget skall finnas lägst 60 000 aktier och högst 240 000 aktier.  

§ 9 Styrelse  

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.  
Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna. 
Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan: 

§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Val av sekreterare och justerare 
§ 3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande 
§ 4. Utseende av firmatecknare 
§ 5. Övriga ärenden 
§ 6. Mötets avslutande 
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§ 10 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. 

§ 11 Lekmannarevisor  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.  

§ 12 Insyn/samråd 

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För 
detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors granskningsrapport, samt 
verksamhetsberättelse årligen anmälans som särskilt ärende till kommunfullmäktige. 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas 
verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter 
äger rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§ 13 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma skall ske med e-post eller, eller om behov föreligger, brev med 
posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

§ 14 Ärenden på årsstämma  

På årsstämma, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma 
till behandling.  
 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman  
3. Val av sekreterare 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Val av två justerare  
6. Godkännande av dagordning  
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
8. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisning, revisionsberättelse, 

koncernrevisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport 
9. Beslut om  

a. fastställelse av resultat-och balansräkningen för bolaget och koncernen 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter samt ordförande och vice 

ordförande (när sådana val skall ske) 
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)  
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt 

lekmannarevisorsuppleant (när sådana val skall ske) 
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans avgörande 
15. Stämmans avslutande 
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§ 15 Räkenskapsår  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  

§ 16 Firmateckning  

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande 
direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej 
bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma. 

§ 17 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  

§ 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reviderad KF 2015-02-16 § 21 
Reviderad KF 2021-06-21 § 99
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S 53. Revidering av bolagsordningar
En översyn och genomgängav samtliga bolags bolagsordningar i koncernen har

genomftirts, för att bland annat anpassas till nu gällande lagstiftning och regelverk,

Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar.

Förslagen till reviderade bolagsordningar presenteras nedan (bilaga 6) avseende bolag:

Piteå Kommunforetag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Trähallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Norrgasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Styrelsen beslutar

- atlförslå Kommunfullmäktige besluta att arftanya bolagsordningar ftjr nedanstående

bolag (bilaga 6):

Piteå Kommunftiretag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Triihallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Nongasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Med tillägg i bolagsordningen for Lillpite Kraft AB i $ 4, första meningen

"milj ömässigt och kostnadseffektivt sätt".

Signatur justerare

lqe
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Bolagsordning för Piteå 
Science Park Aktiebolag  
Org nr 556099-9376 
 

§ 1 Firman 

Bolagets firma är Piteå Science Park Aktiebolag. 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län. 

§ 3 Verksamhetsföremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva försäljning av tjänster avseende 
utveckling av utbildning och forskning, näringslivsutveckling inom kulturella och kreativa 
näringar, gröna näringar, cleantech (miljöteknik) området och nya högteknologiska 
material. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att genom kontakter med utbildningsanordnare främja utvecklingen av 
Universitetsområdet (Campus Piteå), bedriva utveckling inom kulturella och kreativa näringar, 
gröna näringar, cleantech (miljöteknik) och nya högteknologiska material samt bedriva 
inkubatorverksamhet. Bolagets verksamhet ska inriktas på interaktion mellan kultur, forskning, 
utbildning och näringsliv. 
  
Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda aktieägarna vinst. Bolaget ska följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, likställighetsprincipen, och 
förbudet mot att lämna stöd till enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller 
åtgärd medger undantag. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommun via koncern-
moderbolaget Piteå Kommunföretag AB. 
 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning, 
innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. 
 
Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen. Vad gäller ägardirektiv skall fullmäktige besluta 
till den del som avser huvuduppgift och verksamhetsinriktning. 
 
Vidare skall fullmäktige fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy, 
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inriktningsbeslut och beslut såsom; 
 

 Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget 
 Beslut om kommunal borgen 
 Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, 

driftbidrag mm  
 Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan 
 Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt 

företagsengagemang 
 Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller 

fission, fusion av bolag 
 Försäljning eller köp av bolag, del av bolag eller bolags rörelse 

 
Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller 
annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger 
det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör om lånet är kopplat direkt till fastigheten 
eller bolaget.  

§ 6 Bolagsstämmans kompetens 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i 
aktiebolagslagen. Om ärende till bolagsstämma återfinns under § 5 måste detta underställas 
kommunfullmäktige för beslut. 

§ 7 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

§ 8 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 

§ 9  Styrelsen 

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och har relevant 
kompetens inom kulturella- och kreativa näringar och/eller cleantech. 
 
Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
 
Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna. 
 
Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan: 
§ 1. Mötets öppnande 
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§ 2. Val av sekreterare och justerare 
§ 3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande 
§ 4. Utseende av firmatecknare 
§ 5. Övriga ärenden 
§ 6. Mötets avslutande 
 

§ 10 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman minst en revisor och minst en 
suppleant. 

§ 11 Lekmannarevisor  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i 
Piteå kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.  

§ 12 Insyn  

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För 
detta ändamål skall revisionsberättelse inklusive lekmannarevisors granskningsrapport samt 
verksamhetsberättelse årligen anmälas som särskilt ärende till kommunfullmäktige. 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran 
tillställas verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Fullmäktiges ledamöter 
äger rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§ 13 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med 
posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 

§ 14 Ärenden på årsstämman 

På årsstämman som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma 
till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 
3. Val av sekreterare 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
5. Val av två justerare. 
6. Godkännande av dagordning. 
7. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns 

 granskningsrapport. 
9. Beslut om  

a. Fastställelse av resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen 
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
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10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med 
suppleanter. 

11. Fastställande av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter, ordförande och vice 
ordförande i styrelsen (när sådana val skall ske). 

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter (när sådana val skall ske). 
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt 

lekmannarevisorsuppleant (när sådana val skall ske) 
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämmans 

avgörande. 
15. Stämmans avslutande 

§ 15 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 16 Firmateckning 

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av 
verkställande direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt 
aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller 
verkställande direktören, att teckna bolagets firma. 

§ 17 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 18 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå 
kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reviderad KF 2015-02-16 § 26 
Reviderad KF 2021-06-21 § 100
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Nr 4/2020

S 53. Revidering av bolagsordningar
En översyn och genomgängav samtliga bolags bolagsordningar i koncernen har

genomftirts, för att bland annat anpassas till nu gällande lagstiftning och regelverk,

Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar.

Förslagen till reviderade bolagsordningar presenteras nedan (bilaga 6) avseende bolag:

Piteå Kommunforetag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Trähallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Norrgasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Styrelsen beslutar

- atlförslå Kommunfullmäktige besluta att arftanya bolagsordningar ftjr nedanstående

bolag (bilaga 6):

Piteå Kommunftiretag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Triihallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Nongasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Med tillägg i bolagsordningen for Lillpite Kraft AB i $ 4, första meningen

"milj ömässigt och kostnadseffektivt sätt".

Signatur justerare

lqe
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Bolagsordning Mallita i Piteå Aktiebolag 
 Org nr 559256-4164 
  

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Mallita i Piteå Aktiebolag. 

§ 2 Säte  

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.  

§ 3 Verksamhetsföremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Piteå kommun äga och förvalta fastigheter.  

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolagets syfte är att tillhandahålla lokaler för primärt små företag samt organisationer i Piteå 
kommun. 
 
Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, 
likställighetsprincipen och förbudet mot att lämna stöd till enskild, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommuns dotterdotterbolag Piteå 
Näringsfastigheter AB. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning, innan 
sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt.  
  
Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen. 
  
Vidare skall fullmäktige fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy, 
inriktningsbeslut och beslut såsom; 
  

 Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget  
 Beslut om kommunal borgen  
 Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, driftbidrag m 

m) 
 Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan 
 Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt 

företagsengagemang 
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 Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission, 
fusion av bolag 

 Försäljning eller köp av bolag, del av bolag, eller bolags rörelse 
  
Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller 
annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger 
det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör.  

§ 6 Bolagsstämmans kompetens 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i 
aktiebolagslagen. Om ärende till bolagsstämma återfinns under § 5 måste detta underställas 
kommunfullmäktige för beslut. 

§ 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.     

§ 8 Antal aktier  

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.  

§ 9 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter.  
 
Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Av 
dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan kommunfullmäktige utse en 
till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.  
  
Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna.  
 
Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan: 

§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Val av sekreterare och justerare 
§ 3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande 
§ 4. Utseende av firmatecknare 
§ 5. Övriga ärenden 
§ 6. Mötets avslutande 

§ 10 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman minst en revisor och minst en suppleant.   
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§ 11 Lekmannarevisor  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Piteå 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.  

§ 12 Insyn 

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För 
detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors granskningsrapport samt 
verksamhetsberättelse årligen anmälas som särskilt ärende till kommunfullmäktige. Ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas 
verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter 
äger rätt att närvara vid bolagsstämma.  

§ 13 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske med e-post eller, om behov föreligger, med brev med 
posten aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.  

§ 14 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma 
till behandling:  
  
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman  
3. Val av sekreterare 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd  
5. Val av två justerare  
6. Godkännande av dagordning  
7. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad  
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns 

granskningsrapport  
9. Beslut om 

a.  fastställelse av resultat- och balansräkningen för bolaget 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.  
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter samt ordförande och vice 

ordförande (när sådana val skall ske).  
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)  
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt lekmannarevisorsuppleant 

(när sådana val ska ske) 
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämmans avgörande  
15. Stämmans avslutande 

§ 15 Räkenskapsår  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande 
direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej 
bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma.  

§ 17 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagen KF 2020-06-22 § 121 
Reviderad KF 2021-06-21 § 101
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Protokoll från styrelsesammanträde Piteå Kommunföretag AB 
 

 

Datum 2020-10-05 

Tid 10:00 

Plats Stadshuset, Sessionssalen 

Beslutande Helena Stenberg (ordförande) 

Anders Lundkvist 

Stefan Askenryd 

Anna Bergström 

Mats Dahlberg 

Agnetha Eriksson 

Britt Fäldt 

Karl-Erik Jonsson 

Håkan Johansson 

Helén Lindbäck 

Marika Berglund 

Majvor Sjölund 

Elisabet Vidman 

Anders Nordin 

Johnny Åström 

 

  

Övriga deltagare Jan Jonsson, VD (ej § 61 – 62) 

Roger Wiklund, Koncerncontroller (ej § 61 – 62) 

Anders Berg, Lekmannarevisor (§ 48) 

Camilla Strömbäck, KPMG (§ 48) 

Oskar Nordmark, KPMG (§ 48) 
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   Signatur justerare 

 

mkr efter finansiella poster, vilket är ett väsentligt högre utfall än för samma period 

året innan. I resultatet ingår reavinster med 39,0 mkr och en nedskrivning av aktierna i 

Nolia med 2,6 mkr. 

Om man bortser från reavinster och nedskrivningar är resultatet för perioden bättre än 

budget och bättre än för samma period föregående år, då flera av bolagen har förbättrat 

sina resultat. Även räntekostnaderna är någon lägre, trots en ökad låneskuld. 

Årsprognosen för koncernen efter finansiella poster beräknas till 146,1 mkr, vilket är 

lägre än utfallet för 2019, om man bortser från reavinster och nedskrivningar, men är 

högre budgeterat utfall. I årsprognosen ingår inte eventuella nedskrivningar av 

anläggningstillgångar. 

 

Resultatet för moderbolaget efter finansiella poster för perioden januari - augusti 

uppgår till -8,7 mkr. I resultatet ingår en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med 

2,6 mkr. Resultatet före nedskrivningen är något bättre än budget.  

Årsprognosen beräknas till -13,7 mkr, där i ingår en nedskrivning av aktierna i Nolia 

AB, beräknat sammantaget till -4,6 mkr. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att fastställa förelagda delårsrapporter för moderbolaget och koncernen Piteå 

Kommunföretag AB avseende perioden 20200101-20200831 (bilaga 3 och 3a). 

 

 

§ 51. Strategidag 

Bolagets styrelse kommer att hålla en Strategidag 20201007. Förslag till program 

framgår av bilaga 4. 

  

Styrelsen beslutar 

 

att anta programmet för Strategidagen 20201007, enligt bilaga 4. 

 

§ 52. Ny bolagsordning för Öjebyn 33:199 AB (Hammarfastigheter) u n ä. 

Bolagsverket har meddelat att de inte kunde godkänna firmanamnet 

Hammarfastigheter i Piteå AB. Ett nytt namnförslag har därför framtagits, ”Mallita i 

Piteå AB”, vilket framgår av bilagd bolagsordning (bilaga 5). En anpassning har även 

skett av bolagsordningen utifrån en ny grundmall (se nästa ärende). 

  

Styrelsen beslutar 

 

att förslå Kommunfullmäktige besluta att: 

- anta ny bolagsordning för Mallita i Piteå AB (bilaga 5).  
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Bolagsordning för PiteEnergi Handel 
Aktiebolag 
Org nr 556527-9964 
 

§ 1 Firman  

Bolagets firma är PiteEnergi Handel Aktiebolag. 

§ 2 Säte  

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.  

§ 3 Verksamhetsföremål  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom i huvudsak Piteå kommun bedriva 
elproduktion, handel med energi, tjänster och produkter med anknytning till energiverksamhet. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolagets syfte är att på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt bedriva elproduktion, handel 
med energi avseende el, försäljning av tjänster och produkter inom energiområdet, till invånare 
och företag inom i huvudsak Piteå kommun. 
 
Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, 
likställighetsprincipen och förbudet mot att lämna stöd till enskild, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 
 
 Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommuns dotterdotterbolag 
Aktiebolaget PiteEnergi. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt.  
 
Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen. Vidare skall fullmäktige fastställa 
koncernövergripande och principiellt viktiga policy, inriktningsbeslut och beslut såsom; 
 

 Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget 
 Beslut om kommunal borgen 
 Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, 

driftbidrag m m) 
 Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan 
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 Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt 
företagsengagemang 

 Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission 
eller fusion av bolag 

 Försäljning eller köp av bolag, del av bolag eller bolags rörelse. 
 
Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller 
annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger 
det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör om lånet är kopplat direkt till fastigheten 
eller bolaget. 

§ 7. Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och 20 000 000 kronor. 

§ 8. Antal aktier 

Antal aktier skall vara lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier. 

§ 9. Styrelsen 

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.  
Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna.  
 
Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan: 

§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Val av sekreterare och justerare 
§ 3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande 
§ 4. Utseende av firmatecknare 
§ 5. Övriga ärenden 
§ 6. Mötets avslutande 

 

§ 10. Revisorer 

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisor med eller utan revisorssuppleanter. 

§ 11 Lekmannarevisor  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.  
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§ 12 Insyn 

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För 
detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors granskningsrapport samt 
verksamhetsberättelse årligen anmälans som särskilt ärende till kommunfullmäktige. 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas 
verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter 
äger rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§ 13. Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman. 

§ 14. Ärenden på årsstämma 

På årsstämman, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma 
till behandling. 
 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Val av sekreterare 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
5. Val av två justerare 
6. Godkännande av dagordning. 
7. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns 

granskningsrapport. 
9. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen för bolaget. 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med 
suppleanter. 

11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter, ordförande och vice 
ordförande (när sådana val skall ske) 

12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)  
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt 

lekmannarevisorsuppleant (när sådana val skall ske) 
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämmans avgörande 
15. Stämmans avslutande 

§ 15. Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16. Firmateckning  

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av 
verkställande direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt 
aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga annan än av kommunfullmäktige vald 
styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma. 

§ 17 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  

§ 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagen KF 1999-09-13 § 125 
Reviderad KF 2012-03-19 § 47 
Reviderad KF 2012-12-17, § 233 
Reviderad KF 2021-06-21 § 102
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Piteå Kommunftiretag AB Sammanträdesprotokoll 4 (6)

Nr 4/2020

S 53. Revidering av bolagsordningar
En översyn och genomgängav samtliga bolags bolagsordningar i koncernen har

genomftirts, för att bland annat anpassas till nu gällande lagstiftning och regelverk,

Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar.

Förslagen till reviderade bolagsordningar presenteras nedan (bilaga 6) avseende bolag:

Piteå Kommunforetag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Trähallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Norrgasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Styrelsen beslutar

- atlförslå Kommunfullmäktige besluta att arftanya bolagsordningar ftjr nedanstående

bolag (bilaga 6):

Piteå Kommunftiretag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Triihallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Nongasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Med tillägg i bolagsordningen for Lillpite Kraft AB i $ 4, första meningen

"milj ömässigt och kostnadseffektivt sätt".

Signatur justerare

lqe
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Bolagsordning för Norrgasol Aktiebolag 
Org nr 556245-9825 
 

§ 1 Firma  

Bolagets firma är Norrgasol Aktiebolag.  

§ 2 Säte  

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.  

§ 3 Verksamhetsföremål  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Piteå kommun bedriva tjänster avseende 
energiutveckling. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolagets syfte är att förvalta likvida medel  
 
Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland 
annat att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och 
lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och ett förbud att lämna 
stöd till enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger 
undantag. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommuns dotterdotterbolag 
Aktiebolaget PiteEnergi. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt.  
 
Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen. Vidare skall fullmäktige fastställa 
koncernövergripande och principiellt viktiga policy, inriktningsbeslut och beslut såsom; 
  

 Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget 
 Beslut om kommunal borgen 
 Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, 

driftbidrag m m) 
 Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan 
 Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt 

företagsengagemang 
 Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission, 

fusion av bolag 
 Försäljning eller köp av bolag, del av bolag eller bolags rörelse 

Page 366 of 473



 
  Sid 2 
 

 
Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller 
annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger 
det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör om lånet är kopplat direkt till fastigheten 
eller bolaget. 

§ 6 Bolagsstämmans kompetens 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i 
aktiebolagslagen. Om ärende till bolagsstämma återfinns under § 5 måste detta underställas 
kommunfullmäktige för beslut. 

§ 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 

§ 8 Antal aktier  

I bolaget skall finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.  

§ 9 Styrelse  

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.  
 
Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna. 
 
Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan: 
 

§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Val av sekreterare och justerare 
§ 3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande 
§ 4. Utseende av firmatecknare 
§ 5. Övriga ärenden 
§ 6. Mötets avslutande 

§ 10 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. 
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§ 11 Lekmannarevisor  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.  

§ 12 Insyn 

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För 
detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors granskningsrapport, samt 
verksamhetsberättelse årligen anmälans som särskilt ärende till kommunfullmäktige. 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas 
verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter 
äger rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§ 13 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma skall ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

§ 14 Ärenden på årsstämma  

På årsstämma, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma 
till behandling.  
 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman  
3. Val av sekreterare 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Val av två justerare  
6. Godkännande av dagordning  
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
9. Beslut om  

a. fastställelse av resultat-och balansräkningen för bolaget 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter samt ordförande och vice 

ordförande (när sådana val skall ske) 
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)  
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt 

lekmannarevisorsuppleant (när sådana val skall ske) 
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans avgörande 
15. Stämmans avslutande 

§ 15 Räkenskapsår  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  
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§ 16 Firmateckning  

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande 
direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej 
bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma. 

§ 17 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  

§ 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reviderad KF 2019-05-06 § 102 
Reviderad KF 2021-06-21 § 103
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Protokoll från styrelsesammanträde Piteå Kommunföretag AB

Datum 2020-t0-05

l0:00

Plats Stadshuset, Sessionssalen

Beslutande Helena Stenberg (ordftirande)
Anders Lundkvist
Stefan Askenryd
Anna Bergström
Mats Dahlberg
Agnetha Eriksson
Britt Fäldt
Karl-Erik Jonsson
Håkan Johansson
Helön Lindbäck
Marika Berglund
Majvor Sjölund
Elisabet Vidman
Anders Nordin
Johnny Åström

Övriga deltagare Jan Jonsson, VD (ej $ 61 - 62)
Roger Wiklund, Koncemcontroller (ej $ 61 - 62)

Anders Berg, Lekmannarevisor ($ 48)
Camilla Strömbäck, KPMG ($ 48)
Oskar Nordmark, KPMG ($ 48)

Signatur justerare

å-s 1fr
Page 370 of 473



I

Piteå Kommunftiretag AB Sammanträdesprotokoll 4 (6)

Nr 4/2020

S 53. Revidering av bolagsordningar
En översyn och genomgängav samtliga bolags bolagsordningar i koncernen har

genomftirts, för att bland annat anpassas till nu gällande lagstiftning och regelverk,

Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar.

Förslagen till reviderade bolagsordningar presenteras nedan (bilaga 6) avseende bolag:

Piteå Kommunforetag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Trähallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Norrgasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Styrelsen beslutar

- atlförslå Kommunfullmäktige besluta att arftanya bolagsordningar ftjr nedanstående

bolag (bilaga 6):

Piteå Kommunftiretag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Triihallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Nongasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Med tillägg i bolagsordningen for Lillpite Kraft AB i $ 4, första meningen

"milj ömässigt och kostnadseffektivt sätt".

Signatur justerare

lqe
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Bolagsordning för Lillpite Kraft 
Aktiebolag 
Org nr 556218-4928 
 

§ 1 Firma  

Bolagets firma är Lillpite Kraft Aktiebolag. 

§ 2 Säte  

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.  

§ 3 Verksamhetsföremål  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Piteå kommun bedriva elproduktion. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolagets syfte är att verka för en god tillgång på el. 
 
Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, 
att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och ett förbud att lämna stöd till enskild, såvida 
inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommuns dotterdotterbolag 
Aktiebolaget PiteEnergi och övriga delägare motsvarande respektive ägares del i aktiekapitalet. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt.  
 
Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen.  
Vidare skall fullmäktige fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy, 
inriktningsbeslut och beslut såsom; 
 

 Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin 
 Beslut om kommunal borgen 
 Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, 

driftbidrag m m) 
 Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan 
 Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt 

företagsengagemang 
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 Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission, 
fusion av bolag 

 Försäljning eller köp av bolag, del av bolag eller bolags rörelse 
 
Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller 
annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger 
det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör om lånet är kopplat direkt till fastigheten 
eller bolaget.  

§ 6. Bolagsstämmans kompetens 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i 
aktiebolagslagen. Om ärende till bolagsstämma återfinns under § 5 måste detta underställas 
kommunfullmäktige för beslut. 

§ 7. Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 och högst 3 200 000 kronor. 

§ 8. Antal aktier 

Lägst 8000 stycken och högst 32 000 stycken aktier. 
 
Aktierna kan utgivas i två serier, serie A och serie B. Båda aktien av serie A och B kan utges 
till ett belopp motsvarande 100 % av aktiekapitalet.  
 
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie 
A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier 
av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär 
företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga 
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker 
för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i 
förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie 
A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha 
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.  
 
Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller 
kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om 
emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive 
företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna 
kan komma att bytas ut mot.  
 
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i 
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier 
av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära 
någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i 
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 
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§ 9. Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 5 styrelseledamöter och lägst 0 och högst 5 
styrelsesuppleanter  
 
Kommunfullmäktige utser lägst 2 och högst 3 styrelseledamöter, därav ska bolagets VD utses 
som en styrelseledamot. Kommunfullmäktige utser även ev suppleanter för dessa, ordförande 
och vice ordförande i styrelsen.  
Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.  
 Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna.  
 
Minoritetsaktieägarna utser 2 styrelseledamöter samt ev suppleanter för dessa. 
 
Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan: 

§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Val av sekreterare och justerare 
§ 3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande 
§ 4. Utseende av firmatecknare 
§ 5. Övriga ärenden 
§ 6. Mötets avslutande 

§ 10. Revisorer 

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med 1 revisorssuppleant. 

§ 11 Lekmannarevisor  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.  

§ 12 Insyn 

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För 
detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors granskningsrapport, och 
verksamhetsberättelse årligen anmälans som särskilt ärende till kommunfullmäktige. 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas 
verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter 
äger rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§ 13. Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma ska ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman. 

§ 14. Ärenden på årsstämma 

På årsstämman, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma 
till behandling: 
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1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Val av sekreterare 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
5. Val av två justerare 
6. Godkännande av dagordning. 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns 

granskningsrapport. 
9. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen för bolaget. 
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter. 

11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter samt ordförande och 
vice ordförande (när sådana val skall ske) 

12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)  
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt 

lekmannarevisorsuppleant (när sådana val skall ske) 
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans avgörande 
15. Stämmans avslutande 

§ 15. Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

§ 16. Firmateckning  

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av 
verkställande direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt 
aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga annan än av kommunfullmäktige vald 
styrelseledamot att teckna bolagets firma. 

§ 17. Hembud 

Hembudsskyldighet 
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har 
övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre 
antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla 
övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt 
till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen 
meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen 
ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, 
senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. 
 
Företräde mellan flera lösningsberättigade  
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Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas 
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. 
Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon 
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 
 
Lösenbelopp och betalning 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet 
motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom 
en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  
 
Tvist  
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 
framställdes hos aktiebolaget. 

§ 18 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  

§ 19 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagen KF 1999-09-13 § 125 
Reviderad KF 2012-03-19 § 47 
Reviderad KF 2012-12-17, § 233 
Reviderad KF 2021-06-21, § 104
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l0:00
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Anna Bergström
Mats Dahlberg
Agnetha Eriksson
Britt Fäldt
Karl-Erik Jonsson
Håkan Johansson
Helön Lindbäck
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Roger Wiklund, Koncemcontroller (ej $ 61 - 62)

Anders Berg, Lekmannarevisor ($ 48)
Camilla Strömbäck, KPMG ($ 48)
Oskar Nordmark, KPMG ($ 48)
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Nr 4/2020

S 53. Revidering av bolagsordningar
En översyn och genomgängav samtliga bolags bolagsordningar i koncernen har

genomftirts, för att bland annat anpassas till nu gällande lagstiftning och regelverk,

Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar.

Förslagen till reviderade bolagsordningar presenteras nedan (bilaga 6) avseende bolag:

Piteå Kommunforetag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Trähallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Norrgasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Styrelsen beslutar

- atlförslå Kommunfullmäktige besluta att arftanya bolagsordningar ftjr nedanstående

bolag (bilaga 6):

Piteå Kommunftiretag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Triihallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Nongasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Med tillägg i bolagsordningen for Lillpite Kraft AB i $ 4, första meningen

"milj ömässigt och kostnadseffektivt sätt".

Signatur justerare

lqe
Page 380 of 473



 

Sammanträdesprotokoll 
 Nr 5/2020 
 

1 (4) 

 

  Signatur justerare 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

Protokoll från styrelsesammanträde Piteå Kommunföretag AB 
 

 

Datum 2020-11-02 

Tid 10:00 

Plats Stadshuset, Sessionssalen 

Beslutande Helena Stenberg (ordförande) 

Anders Lundkvist 

Stefan Askenryd 

Anna Bergström 

Mats Dahlberg 

Agnetha Eriksson 

Britt Fäldt 

Karl-Erik Jonsson 

Håkan Johansson 

Helén Lindbäck 

Marika Berglund 

Majvor Sjölund 

Elisabet Vidman 

Anders Nordin (fr o m § 68) 

Johnny Åström 

 

  

Övriga deltagare Jan Jonsson, VD 

Roger Wiklund, Koncerncontroller 
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3 (4) 

 

 

   Signatur justerare 

 

Styrelsen beslutade 

 

att fastställa förelagd koncernbudget för Piteå Kommunföretag AB och för 

moderbolaget för år 2021 (bilaga 3). 
 

 

§ 69. Strategiplan 2021-2025 

Under styrelsens Strategidag i oktober diskuterades kommande Strategiplan för 2021-

2025 (bilaga 4 - 4c). En sammanställning av synpunkterna har därefter upprättats och 

resulterat i ett förslag till Strategiplan 2021-2025, bilaga 4d. 

  

Styrelsen beslutade 

 

att anta Strategiplan 2021-2025, enligt bilaga 4d. 

 

§ 70. Revidering bolagsordning Lillpite Kraft AB. 

Vid Piteå Kommunföretag ABs styrelsemöte 2020-10-05 beslutades om förslag till 

nya bolagsordningar för samtliga dotterbolag och dotterdotterbolag i koncernen. 

Därefter har AB PiteEnergis styrelseordförande initierat några förslag till ytterligare 

justeringar i dotterbolaget Lillpite Kraft ABs bolagsordning, se bilaga 5, 5a. 

  

Styrelsen beslutade 

 

att förslå Kommunfullmäktige besluta att: 

- anta ny bolagsordning för Lillpite Kraft AB (bilaga 5a).  

 

 § 71. Övriga frågor 

Majvor Sjölund önskar få en redogörelse till kommande möte i vilket läge bolagen 

befinner sig i vad gäller Skydd mot olyckor och Systematiskt brandskyddsarbete. 
 

 

§ 72. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte hålls den 25/2 2021, kl 10:00.  

 

 

§ 73.  Mötets avslutande 

Mötet avslutades av ordföranden Helena Stenberg. 

 

 

 

Ordförande Protokollförare 

 

 

 

Helena Stenberg Roger Wiklund 
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Bolagsordning för Nevatko Aktiebolag 
Org nr 556797-5171 
  

§ 1 Firma  

Bolagets firma är Nevatko Aktiebolag.  

§ 2 Säte  

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.  

§ 3 Verksamhetsföremål  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Piteå kommun äga och förvalta fastigheter.  

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolagets syfte är att förvalta konserthuset Studio Acusticum i Piteå kommun. 
 
Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, 
likställighetsprincipen och förbudet mot att lämna stöd till enskild, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommuns dotterdotterbolag Piteå 
Näringsfastigheter AB. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt.  
 
Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen. Vidare skall fullmäktige fastställa 
koncernövergripande och principiellt viktiga policy, inriktningsbeslut och beslut såsom; 
 

 Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget 
 Beslut om kommunal borgen 
 Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, 

driftbidrag m m) 
 Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan 
 Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt 

företagsengagemang 
 Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission, 

fusion av bolag 
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 Försäljning eller köp av bolag, del av bolag eller bolags rörelse 
 
Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller 
annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger 
det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör.  

§6 Bolagsstämmans kompetens 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i 
aktiebolagslagen. Om ärende till bolagsstämma återfinns under § 5 måste detta underställas 
kommunfullmäktige för beslut. 

§ 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

§ 8 Antal aktier  

I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.  

§ 9 Styrelse  

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.  
 
Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna. 
 
Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan: 

§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Val av sekreterare och justerare 
§ 3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande 
§ 4. Utseende av firmatecknare 
§ 5. Övriga ärenden 
§ 6. Mötets avslutande 

§ 10 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. 
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§ 11 Lekmannarevisor  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.  

§ 12 Insyn 

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För 
detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors granskningsrapport, samt 
verksamhetsberättelse årligen anmälans som särskilt ärende till kommunfullmäktige. 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas 
verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter 
äger rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§ 13 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma skall ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

§ 14 Ärenden på årsstämma  

På årsstämma, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma 
till behandling.  
 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman  
3. Ordförandens val av sekreterare 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Val av två justerare  
6. Godkännande av dagordning  
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
9. Beslut om  

a. fastställelse av resultat-och balansräkningen för bolaget 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter samt ordförande och vice 

ordförande (när sådana val skall ske) 
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)  
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt 

lekmannarevisorsuppleant (när sådana val skall ske) 
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans avgörande 
15. Stämmans avslutande 

§ 15 Räkenskapsår  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  
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§ 16 Firmateckning  

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande 
direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej 
bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma. 

§ 17 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  

§ 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reviderad KF 2019-05-06 § 101 
Reviderad KF 2021-06-21 § 105

Page 388 of 473



Tid

Piteå Kommunftiretag AB Sammanträdesprotokoll | (6)

Nr 4/2020

Protokoll från styrelsesammanträde Piteå Kommunföretag AB

Datum 2020-t0-05

l0:00

Plats Stadshuset, Sessionssalen

Beslutande Helena Stenberg (ordftirande)
Anders Lundkvist
Stefan Askenryd
Anna Bergström
Mats Dahlberg
Agnetha Eriksson
Britt Fäldt
Karl-Erik Jonsson
Håkan Johansson
Helön Lindbäck
Marika Berglund
Majvor Sjölund
Elisabet Vidman
Anders Nordin
Johnny Åström

Övriga deltagare Jan Jonsson, VD (ej $ 61 - 62)
Roger Wiklund, Koncemcontroller (ej $ 61 - 62)

Anders Berg, Lekmannarevisor ($ 48)
Camilla Strömbäck, KPMG ($ 48)
Oskar Nordmark, KPMG ($ 48)

Signatur justerare

å-s 1fr
Page 389 of 473



I

Piteå Kommunftiretag AB Sammanträdesprotokoll 4 (6)

Nr 4/2020

S 53. Revidering av bolagsordningar
En översyn och genomgängav samtliga bolags bolagsordningar i koncernen har

genomftirts, för att bland annat anpassas till nu gällande lagstiftning och regelverk,

Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar.

Förslagen till reviderade bolagsordningar presenteras nedan (bilaga 6) avseende bolag:

Piteå Kommunforetag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Trähallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Norrgasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Styrelsen beslutar

- atlförslå Kommunfullmäktige besluta att arftanya bolagsordningar ftjr nedanstående

bolag (bilaga 6):

Piteå Kommunftiretag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Triihallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Nongasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Med tillägg i bolagsordningen for Lillpite Kraft AB i $ 4, första meningen

"milj ömässigt och kostnadseffektivt sätt".

Signatur justerare

lqe
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Bolagsordning för Hedfastigheter i Piteå 
AB 
Org nr 556755-2509 
 

§ 1 Firma  

Bolagets firma är Hedfastigheter i Piteå AB.  

§ 2 Säte  

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.  

§ 3 Verksamhetsföremål  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Piteå kommun äga och förvalta fastigheter. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolagets syfte är att tillhandahålla lokaler för primärt små företag samt organisationer i Piteå 
kommun. 
 
Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, 
likställighetsprincipen och förbudet mot att lämna stöd till enskild, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå Kommuns dotterdotterbolag 
Piteå Näringsfastigheter AB. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt.  
 
Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen. Vidare skall fullmäktige fastställa 
koncernövergripande och principiellt viktiga policy, inriktningsbeslut och beslut såsom; 
 

 Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget 
 Beslut om kommunal borgen 
 Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, 

driftbidrag m m) 
 Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan 
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 Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt 
företagsengagemang 

 Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission, 
fusion av bolag 

 Försäljning eller köp av bolag, del av bolag eller bolags rörelse 
 
Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller 
annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger 
det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör.  

§ 6 Bolagsstämmans kompetens 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i 
aktiebolagslagen. Om ärende till bolagsstämma återfinns under § 5 måste detta underställas 
kommunfullmäktige för beslut. 

§ 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 

§ 8 Antal aktier  

I bolaget skall finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.  

§ 9 Styrelse  

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.  
 
Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna. 
 
Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan: 

§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Val av sekreterare och justerare 
§ 3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande 
§ 4. Utseende av firmatecknare 
§ 5. Övriga ärenden 
§ 6. Mötets avslutande 
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§ 10 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. 

§ 11 Lekmannarevisor  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.  

§ 12 Insyn 

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För 
detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors granskningsrapport, samt 
verksamhetsberättelse årligen anmälans som särskilt ärende till kommunfullmäktige. 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas 
verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter 
äger rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§ 13 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma skall ske med e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

§ 14 Ärenden på årsstämma  

På årsstämma, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma 
till behandling.  
 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman  
3. Val av sekreterare 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Val av två justerare  
6. Godkännande av dagordning  
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
9. Beslut om  

a. fastställelse av resultat-och balansräkningen för bolaget 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter samt ordförande och vice 

ordförande (när sådana val skall ske) 
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)  
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt 

lekmannarevisorsuppleant (när sådana val skall ske) 
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans avgörande 
15. Stämmans avslutande 
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§ 15 Räkenskapsår  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  

§ 16 Firmateckning  

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande 
direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej 
bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma. 

§ 17 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  

§ 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reviderad KF 2019-05-06 § 100 
Reviderad KF 2021-06-21 § 106
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Nr 4/2020

S 53. Revidering av bolagsordningar
En översyn och genomgängav samtliga bolags bolagsordningar i koncernen har

genomftirts, för att bland annat anpassas till nu gällande lagstiftning och regelverk,

Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar.

Förslagen till reviderade bolagsordningar presenteras nedan (bilaga 6) avseende bolag:

Piteå Kommunforetag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Trähallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Norrgasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Styrelsen beslutar

- atlförslå Kommunfullmäktige besluta att arftanya bolagsordningar ftjr nedanstående

bolag (bilaga 6):

Piteå Kommunftiretag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Triihallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Nongasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Med tillägg i bolagsordningen for Lillpite Kraft AB i $ 4, första meningen

"milj ömässigt och kostnadseffektivt sätt".

Signatur justerare

lqe
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Bolagsordning för Norrfab i Piteå 
Aktiebolag 
Org nr 556755-2491 

 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Norrfab i Piteå Aktiebolag. 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län. 

§ 3 Verksamhetsföremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter. 

 § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att tillhandahålla lokaler för primärt små företag samt organisationer i Piteå 
kommun. 
 
Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, 
likställighetsprincipen och förbudet mot att lämna stöd till enskild, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 

 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommuns dotterdotterbolag Piteå 
Näringsfastigheter AB och övriga delägare motsvarande respektive ägares del i aktiekapitalet. 

 § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning, 
innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. 
 
Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen. 

  
Vidare skall fullmäktige fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy, 
inriktningsbeslut och beslut såsom; 
 

 Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget 
 Beslut om kommunal borgen 
 Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, driftbidrag m 

m) 
 Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan 
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 Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt 
företagsengagemang 

 Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission, 
fusion av bolag 

 Försäljning eller köp av bolag, del av bolag eller bolags rörelse 
 
Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller 
annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger 
det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör.  

§ 6 Bolagsstämmans kompetens 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i 
aktiebolagslagen. Om ärende till bolagsstämma återfinns under § 5 måste detta underställas 
kommunfullmäktige för beslut. 

§ 7 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 

§ 8 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier. 

§ 9 Styrelsen 

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 4 ledamöter med lägst 0 och högst 4 suppleanter.  
 

Kommunfullmäktige utser lägst 2 och högst 3 styrelseledamöter samt ev suppleanter för 
dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Dessa skall utses för tiden från 
årsstämman som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige sker intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 
Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna. 
 
Minoritetsaktieägaren utser 1 styrelseledamot samt ev suppleant för denne. 

 
Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan: 

§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Val av sekreterare och justerare 
§ 3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande 
§ 4. Utseende av firmatecknare 
§ 5. Övriga ärenden 
§ 6. Mötets avslutande 

§ 10 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman minst en revisor och minst en suppleant. 
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§ 11 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 

§ 12 Insyn  

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. 
För detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors 
granskningsrapport samt verksamhetsberättelse årligen anmälas som särskilt ärende till 
kommunfullmäktige. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse 
skall på begäran tillställas verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. 
Kommunfullmäktiges ledamöter äger rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§ 13 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse skall ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till aktieägarna, 
tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 

§ 14 Ärenden på årsstämman 

På årsstämman, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma 
till behandling:  

  
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman  
3. Val av sekreterare 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd  
5. Val av två justerare 
6. Godkännande av dagordning  
7. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad  
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns 

granskningsrapport  
9. Beslut om 

a.  fastställelse av resultat- och balansräkningen för bolaget 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter.  
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter samt ordförande och 

minoritetsaktieägarens vald styrelseledamot (när sådana val skall ske).  
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)  
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt 

lekmannarevisorsuppleant (när sådana val ska ske) 
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämmans avgörande  
15. Stämmans avslutande 
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§ 15 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  

§ 16 Firmateckning 

Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av ledamot utsedd av majoritetsägaren och av 
ledamot utsedd av minoritetsägaren två i förening eller av verkställande direktören, i 
angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej 
bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma. 

§ 17 Hembud 

Hembudsskyldighet 
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har 
övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre 
antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla 
övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått 
äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast 
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för 
aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos 
styrelsen om övergången. 

 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt 
fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i 
aktiebolaget. 

 
Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon 
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 

 
Lösenbelopp och betalning 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet 
motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas 
inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 

 
Tvist 
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 
framställdes hos aktiebolaget. 

§ 18 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
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§ 19 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå kommun, 
så länge något av Piteå kommuns direkt eller indirekt ägda bolag innehar aktiemajoriteten i 
bolaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagen KF 2008-06-23, § 154 
Reviderad KF 2012-12-17, § 233 
Reviderad KF 2021-06-21, § 107
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Nr 4/2020

S 53. Revidering av bolagsordningar
En översyn och genomgängav samtliga bolags bolagsordningar i koncernen har

genomftirts, för att bland annat anpassas till nu gällande lagstiftning och regelverk,

Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar.

Förslagen till reviderade bolagsordningar presenteras nedan (bilaga 6) avseende bolag:

Piteå Kommunforetag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Trähallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Norrgasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Styrelsen beslutar

- atlförslå Kommunfullmäktige besluta att arftanya bolagsordningar ftjr nedanstående

bolag (bilaga 6):

Piteå Kommunftiretag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Triihallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Nongasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Med tillägg i bolagsordningen for Lillpite Kraft AB i $ 4, första meningen

"milj ömässigt och kostnadseffektivt sätt".

Signatur justerare

lqe
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Bolagsordning för Trähallen Aktiebolag 
Org nr 556188-8289 

§ 1 Firma  

Bolagets firma är Trähallen Aktiebolag.  

§ 2 Säte  

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.  

§ 3 Verksamhetsföremål  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, äga, och förvalta fastigheter. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolagets syfte är att tillhandahålla lokaler för primärt små företag samt organisationer i Piteå 
kommun. 
 
Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, 
likställighetsprincipen och förbudet mot att lämna stöd till enskild, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommuns dotterdotterbolag Piteå 
Näringsfastigheter AB och övriga delägare motsvarande respektive ägares del i aktiekapitalet. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 
 
Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen.  
Vidare skall fullmäktige fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy, 
inriktningsbeslut och beslut såsom; 
 

 Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget  
 Beslut om kommunal borgen  
 Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, 

driftbidrag m m) 
 Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan 
 Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt 

företagsengagemang 
 Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission, 

fusion av bolag 
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 Försäljning eller köp av bolag, del av bolag eller bolags rörelse 
 
Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller 
annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger 
det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör.  

§ 6 Bolagsstämmans kompetens 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i 
aktiebolagslagen. Om ärende till bolagsstämma återfinns under § 5 måste detta underställas 
kommunfullmäktige för beslut. 

§ 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor. 

§ 8 Antal aktier  

I bolaget skall finnas lägst 1 200 aktier och högst 4 800 aktier.  

§ 9 Styrelse  

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 3 ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun utser 2 styrelseledamöter. Minoritetsaktieägaren utser 1 
styrelseledamot. Dessa skall utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val 
till kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Piteå kommun utser också ordförande i bolagets 
styrelse enligt samma princip. 
 
Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna. 
Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan: 

§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Val av sekreterare och justerare 
§ 3. Fastställande av Piteå Kommunföretag AB vald ordförande 
§ 4. Utseende av firmatecknare. (Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av    

ledamot utsedd av majoritetsägaren och av ledamot utsedd av minoritetsägaren 
två i förening.) 

§ 5. Övriga ärenden 
§ 6. Mötets avslutande 

§ 10 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. 

§ 11 Lekmannarevisor  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.  
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§ 12 Insyn 

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För 
detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors granskningsrapport samt 
verksamhetsberättelse årligen anmälans som särskilt ärende till kommunfullmäktige. 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas 
verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter 
äger rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§ 13 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma skall ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

§ 14 Ärenden på årsstämma  

På årsstämma, som ska hållas årligen senast under juni, skall följande ärenden förekomma till 
behandling.  
 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman  
3. Val av sekreterare 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Val av två justerare  
6. Godkännande av dagordning  
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
9. Beslut om  

a. fastställelse av resultat- och balansräkningen för bolaget 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn  
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter samt ordförande och 

minoritetsaktieägarens vald styrelseledamot (när sådana val skall ske) 
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)  
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt 

lekmannarevisorsuppleant (när sådana val skall ske) 
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans avgörande 
15. Stämmans avslutande 

§ 15 Räkenskapsår  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  

§ 16 Firmateckning  

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ledamot utsedd av majoritetsägaren och av 
ledamot utsedd av minoritetsägaren två i förening eller av verkställande direktören, i 
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angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga 
annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma. 

§ 17 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  

§ 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå kommun, 
så länge något av Piteå kommuns direkt eller indirekt ägda bolag innehar aktiemajoriteten i 
bolaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reviderad KF 2018-02-19 § 65 
Reviderad KF 2021-06-21, § 108
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Nr 4/2020

S 53. Revidering av bolagsordningar
En översyn och genomgängav samtliga bolags bolagsordningar i koncernen har

genomftirts, för att bland annat anpassas till nu gällande lagstiftning och regelverk,

Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar.

Förslagen till reviderade bolagsordningar presenteras nedan (bilaga 6) avseende bolag:

Piteå Kommunforetag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Trähallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Norrgasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Styrelsen beslutar

- atlförslå Kommunfullmäktige besluta att arftanya bolagsordningar ftjr nedanstående

bolag (bilaga 6):

Piteå Kommunftiretag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Triihallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Nongasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Med tillägg i bolagsordningen for Lillpite Kraft AB i $ 4, första meningen

"milj ömässigt och kostnadseffektivt sätt".

Signatur justerare

lqe
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Bolagsordning för Aktiebolaget 
Furunäsets Fastigheter  
Org nr 556472-3681  
  

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Aktiebolaget Furunäsets Fastigheter.  

§ 2 Säte  

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.  

§ 3 Verksamhetsföremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Piteå kommun äga och förvalta fastigheter.  

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolagets syfte är att tillhandahålla lokaler för primärt små företag samt organisationer i Piteå 
kommun. 
 
Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, 
likställighetsprincipen och förbudet mot att lämna stöd till enskild, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommuns dotterdotterbolag Piteå 
Näringsfastigheter AB. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning, innan 
sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt.  
  
Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen. 
  
Vidare skall fullmäktige fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy, 
inriktningsbeslut och beslut såsom; 
  

 Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget  
 Beslut om kommunal borgen  
 Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, driftbidrag m 

m) 
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 Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan 
 Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt 

företagsengagemang 
 Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission, 

fusion av bolag 
 Försäljning eller köp av bolag, del av bolag eller bolags rörelse 

  
Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller 
annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger 
det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör.  

§ 6 Bolagsstämmans kompetens 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i 
aktiebolagslagen. Om ärende till bolagsstämma återfinns under § 5 måste detta underställas 
kommunfullmäktige för beslut.  

§ 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.     

§ 8 Antal aktier  

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.  

§ 9 Styrelsen  

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter.  
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen.  
 
Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.  
  
Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna.  
 
Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan: 

§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Val av sekreterare och justerare 
§ 3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande 
§ 4. Utseende av firmatecknare 
§ 5. Övriga ärenden 
§ 6. Mötets avslutande 

§ 10 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman minst en revisor och minst en suppleant.   
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§ 11 Lekmannarevisor  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Piteå 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.  

§ 12 Insyn 

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För 
detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors granskningsrapport samt 
verksamhetsberättelse årligen anmälas som särskilt ärende till kommunfullmäktige. Ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas 
verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter 
äger rätt att närvara vid bolagsstämma.  

§ 13 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse skall ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till aktieägarna, 
tidigast fyra och senast två veckor före stämman.  

§ 14 Ärenden på årsstämman  

På årsstämman, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma 
till behandling:  
  
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman  
3. Val av sekreterare 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd  
5. Val av två justerare  
6. Godkännande av dagordning  
7. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad  
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns 

granskningsrapport  
9. Beslut om 

a.  fastställelse av resultat- och balansräkningen för bolaget 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter.  
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter samt ordförande och vice 

ordförande (när sådana val skall ske).  
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)  
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt lekmannarevisorsuppleant 

(när sådana val ska ske) 
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämmans avgörande  
15. Stämmans avslutande 
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§ 15 Räkenskapsår  

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

§ 16 Firmateckning 

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande 
direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej 
bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma.  
  

§ 17 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  

§ 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagen av KF 2007-03-26 § 45 
Reviderad KF 2012-12-17 § 133 
Reviderad KF 2021-06-21 § 109
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Tid

Piteå Kommunftiretag AB Sammanträdesprotokoll | (6)

Nr 4/2020

Protokoll från styrelsesammanträde Piteå Kommunföretag AB

Datum 2020-t0-05

l0:00

Plats Stadshuset, Sessionssalen

Beslutande Helena Stenberg (ordftirande)
Anders Lundkvist
Stefan Askenryd
Anna Bergström
Mats Dahlberg
Agnetha Eriksson
Britt Fäldt
Karl-Erik Jonsson
Håkan Johansson
Helön Lindbäck
Marika Berglund
Majvor Sjölund
Elisabet Vidman
Anders Nordin
Johnny Åström

Övriga deltagare Jan Jonsson, VD (ej $ 61 - 62)
Roger Wiklund, Koncemcontroller (ej $ 61 - 62)

Anders Berg, Lekmannarevisor ($ 48)
Camilla Strömbäck, KPMG ($ 48)
Oskar Nordmark, KPMG ($ 48)

Signatur justerare

å-s 1fr
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Piteå Kommunftiretag AB Sammanträdesprotokoll 4 (6)

Nr 4/2020

S 53. Revidering av bolagsordningar
En översyn och genomgängav samtliga bolags bolagsordningar i koncernen har

genomftirts, för att bland annat anpassas till nu gällande lagstiftning och regelverk,

Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar.

Förslagen till reviderade bolagsordningar presenteras nedan (bilaga 6) avseende bolag:

Piteå Kommunforetag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Trähallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Norrgasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Styrelsen beslutar

- atlförslå Kommunfullmäktige besluta att arftanya bolagsordningar ftjr nedanstående

bolag (bilaga 6):

Piteå Kommunftiretag AB
Piteå Niiringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Nevatko AB
Hedfastigheter i Piteå AB
Norrfab i Piteå AB
Triihallen i Piteå AB
AB PiteEnergi
PiteEnergi Handel AB
Nongasol AB
Lillpite Kraft AB
AB PiteBo
Piteå Hamn AB
Piteå Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Med tillägg i bolagsordningen for Lillpite Kraft AB i $ 4, första meningen

"milj ömässigt och kostnadseffektivt sätt".

Signatur justerare

lqe
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Bolagsordning för Nolia Aktiebolag 
Org nr 556099-6828 
 

1 § Firma 

Bolagets firma är Nolia Aktiebolag. 

2 § Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län. 

3 § Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva mässor, seminarier och event.  

4 § Ändamålet med bolagets verksamhet  

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av de tillämpliga kommunalrättsliga 
principerna, såsom likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen, genom väl sammansatta 
och professionellt utförda arrangemang främja utvecklingen av främst mindre företag i Norr- 
och Västerbotten samt stärka ägarkommunernas attraktionskraft.  
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommun via 
koncernmoderbolaget Piteå Kommunföretag AB och Umeå kommun via koncernmoderbolaget 
Umeå Kommunföretag AB, motsvarande respektive ägares del i aktiekapitalet. 

5 § Offentlighet 

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget, vilket regleras i 
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av 
handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande.  
 
Kommunstyrelsen och ägarbolaget i Umeå kommun och Piteå kommun, äger rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper, samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
 
Bolaget ska hålla ägarna väl informerad om sin verksamhet.  
 
Följande handlingar ska översändas till ägarna: 

a)  verksamhetsplan/budget för påföljande år enligt ägarnas anvisningar. 
b)  bolagets årsredovisning/delårsrapport 
c)  granskningsrapport, revisionsberättelse samt lekmannarevisionsberättelse 
d)  ekonomisk rapportering under löpande år enligt ägarnas anvisningar 
e) Protokoll från bolagsstämma 
f) Övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsernas bedömning 
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6 § Kommunfullmäktiges beslutanderätt 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i ägarkommunerna möjlighet att ta ställning innan 
beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

7 § Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 

8 § Antal aktier 

Antal aktier skall vara lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier. 

9 § Styrelse 

Styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Tre styrelseledamöter nomineras vardera av 
kommunfullmäktige i Umeå och Piteå kommun och utses av årsstämman. 
 
Styrelsens ledamöter skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.   

9 § Firmatecknare 

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av styrelseledamot som representerar Piteå 
kommun, styrelseledamot som representerar Umeå kommun, verkställande direktören, två i 
förening, eller av verkställande direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt 
aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 
direktör, att teckna bolagets firma. 

11 § Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn 
och revisorssuppleanten ska vara auktoriserade revisorer. 

12 § Lekmannarevisor 

Bolaget ska ha en lekmannarevisor med suppleant som väljs av kommunfullmäktige i Umeå 
kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till 
kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter 
följande val till kommunfullmäktige. 

13 § Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

14 § Årsstämma 

Årsstämma skall hållas en gång årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. 
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15 § Kallelse och meddelanden 

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom e-post, eller genom brev med 
posten. Kallelse till årsstämma skall avsändas tidigast fyra veckor före och senast två veckor 
före årsstämman. 

16 § Ärenden på årsstämma 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 
 
1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Val av sekreterare. 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
5. Val av en eller två protokolljusterare. 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Godkännande av dagordning. 
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport. 
9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar. 
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
12. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor med suppleant. 
13. Fastställande av Umeå kommuns fullmäktige valda styrelseledamöter respektive Piteå 

kommuns fullmäktige valda styrelseledamöter (när sådana val skall ske). 
14. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske). 
15. Fastställande av Umeå kommuns fullmäktige vald lekmannarevisor och 

lekmannarevisorssuppleant. 
16. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller som ankommer på 

stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
17. Stämmans avslutande. 

17 § Hembud 

Hembudsskyldighet 
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har 
övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre 
antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla 
övergången till aktiebolagets styrelse. Denne ska också visa på vilket sätt denne har fått 
äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast 
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. 
Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 
aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. 
 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas 
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. 
Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon 
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 
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Lösenbelopp och betalning 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet 
motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom 
en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Tvist 
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 
framställdes hos aktiebolaget. 

18 § Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Umeå kommun och Piteå kommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

19 § Tvist 

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, 
likvidator eller aktieägare, ska den i första hand lösas genom förhandling och om detta ej är 
möjligt i svensk allmän domstol. 

20 § Övrigt 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Umeå kommun 
och kommunfullmäktige i Piteå kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reviderad KF 2011-11-21 § 232 
Reviderad KF 2021-06-21 § 110
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Inledning 
Piteå och Umeå kommuner äger via sina koncernmoderbolag Nolia AB. Med anledning av 
detta har följande avtal träffats. 

Parter 

Umeå kommunföretag AB och Piteå Kommunföretag AB. 

Bakgrund 

Parterna ska äga lika stora delar av mässbolaget Nolia.  

Verksamhetsområde 

Nolias huvudsakliga verksamhet är att arrangera mässor, seminarier och konferenser inom 
olika branscher och därmed skapa viktiga mötesplatser som bidrar till en positiv utveckling 
av näringsliv och samhälle. Nolia säljer även konsulttjänster som innebär projektledning av 
både nationella och internationella arrangemang. Dessutom bedriver Nolia 
uthyrningsverksamhet dels lokaluthyrning för bl.a. konferenser, kongresser konserter, 
uppackningar, produktlanseringar etc. dels uthyrning av bord, stolar etc till externa 
arrangörer. 
 
Parterna har också så här långt enats om ett antal gemensamma principer för bolagets 
fortsatta  inriktning och verksamhet. 

 
 Att bolagets ledning och hemvist även fortsatt skall vara Umeå. 
 Att bolaget skall finnas representerat med egen personal i samtliga ägarkommuner. 
 Att stora väl inarbetade mässor/evenemang som Stora Nolia, Skogsnolia, Euro – 

Mine Expo m fl även fortsättningsvis skall bedrivas på de orter där de sedan tidigare 
är lokaliserade. 

Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital uppgår till 6 miljoner kronor men skall sättas ner till 600 tkr. De två 
ägarna äger vardera hälften av        aktierna.  

Styrelse 

Bolagets styrelse skall bestå av sex ledamöter. Kommunfullmäktige i Umeå och Piteå 
kommun utser tre ledamöter vardera. Ordförande utses inom styrelsen och ska alternera 
mellan parterna med en mandatperiod om två år. Ordförande och styrelse väljs på 
bolagsstämma men vardera part kan kräva att den som nominerats av part också utses av 
bolagsstämman. 

Enighet vid vissa beslut. 

Parterna är överens om att enighet krävs vid större beslut av ekonomisk 
eller verksamhetsmässig karaktär till exempel: 

 Ändring av bolagsordning 
 Vinstutdelning 
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 Likvidation 
 Ändrad lokalisering 
 Större investeringar 
 Upptagande av lån 
 Köp av bolag 

Principer för finansiering av bolaget 

Uppdraget för bolagets styrelse och ledning är att driva verksamheten utifrån bolagets 
egna intäkter. Det ekonomiska resultatet fördelas lika mellan delägarna oavsett var 
verksamheten bedrivits. Dock kan en enskild kommun eller annan beställare behöva ställa 
garantier för att  ett arrangemang med stor risk ska kunna förverkligas. 

Deltagande i koncernkonto 

Bolaget ingår i Umeå kommuns internbank och har att iaktta vad som stadgas i ”Riktlinjer för 
Umeå Kommunkoncernens finansiella verksamhet”. 

Fullmäktiges ställningstagande 

Respektive kommuns kommunfullmäktige äger rätt att ta ställning till frågor av större 
vikt eller ärenden av principiell natur innan beslut fattas av bolaget. 

Hembudsklausul 

Hembudsskyldighet 
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har 
övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre 
antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla 
övergången till aktiebolagets styrelse. Denne ska också visa på vilket sätt denne har fått 
äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast 
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. 
Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 
aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. 
 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas 
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. 
Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon 
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 
 
Lösenbelopp och betalning 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet 
motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom 
en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Tvist 
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
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Avtalstid 

Detta avtal gäller från att det godkänts av respektive kommuns beslutande organ och tills 
vidare med en uppsägningstid om ett år. Om en av parterna säger upp detta avtal och något 
nytt aktieägaravtal inte kan tecknas mellan parterna ska den part som sagt upp detta avtal 
erbjuda sin ägarandel till den andra parten i enlighet med vad som regleras under rubriken 
”Förköpsförbehåll” nedan.  

Förköpsförbehåll 

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är 
aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga 
aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet. Priset 
per aktie ska bestämmas till bolagets eget kapital delat på bolagets antal aktier. 
 
Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar. 
 
När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att 
skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från 
anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet. 
 
Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas 
genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius 
publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion 
till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk. 
 
Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville 
utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse. 
 
Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt. 

Tvist 

Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas via förhandlingar och om detta ej 
är möjligt via svensk allmän domstol. 

Informationsskyldighet 

Bolaget skall eftersträva största möjliga öppenhet i arbetet genom att via  hemsida o.s.v. 
informera om verksamheten. 

 
Allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos bolaget regleras i tryckfrihetsförordningen 
och offentlighets- och sekretesslagen. 
 
Kommunstyrelserna i respektive ägarkommun och de kommunala ägarbolagen har rätt att 
ta  del av bolagets handlingar och räkenskaper, samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. 
 
Bolaget ska hålla ägarna väl informerade om sin verksamhet. Följande handlingar ska 
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översändas till ägarna: 

a) verksamhetsplan/rambudget för påföljande år enligt 
ägarnas anvisningar. 

b) bolagets årsredovisning/delårsrapport. 
c) granskningsrapport, revisionsberättelse samt lekmannarevisionsberättelse. 
d) ekonomisk rapportering under löpande år enligt ägarnas anvisningar. 
e) Protokoll från bolagsstämma 
f) Övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsernas bedömning 

Revisorer 

Bolaget ska granskas av en auktoriserad revisor och en lekmannarevisor med suppleant. 
Lekmannarevisor med suppleant  utses av Umeå kommunfullmäktige. 

Arkivlagen 

Kommunstyrelsen i Umeå kommun är arkivmyndighet för bolaget. 
 
 
 

 
 
 
________________________ ________________________ 
Fredrik Lundberg Jan Jonsson 
VD Umeå kommunföretag AB VD Piteå Kommunföretag AB 

Page 434 of 473



 
§111   
Motion (SLP) om att 
enskilda vägar av särskild 
beskaffenhet som måste 
övertas av kommunen 
20KS79 
   

Page 435 of 473



 
Kommunstyrelsen 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 167 
 

Motion (SLP) om att enskilda vägar av särskild beskaffenhet som 
måste övertas av kommunen 
Diarienr 20KS79 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen om att enskilda vägar av 
särskild beskaffenhet som måste övertas av kommunen. 
  
Reservation 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
att Lakaforsvägen och alla andra vägar med samma förutsättningar och förhållanden övertas 
av kommunen 
 
Dessutom anförs i motionen: 
 
Enskilda vägar, vägar som inte är privata utan öppna för alla, är ett otyg som måste upphöra. 
På landsbygden är det vanligt att en dryg handfull fastighetsägare, vars tomter gränsar mot 
vägen, ska svara för allt underhåll. De bidrag som kommun och stat betalar till 
vägföreningarna motsvarar inte den faktiska underhållskostnaden utan de kostnader som går 
utöver bidraget får de som bor invid vägen själva skjuta till. 
 
Vägen, vanligtvis grusväg, används under året i vissa fall av hundratals bilburna som inte ens 
bor i området En del är turister som vill åka runt och se vårt vackra landskap, Något som är 
viktigt för Piteå som turistort, 
 
Det finns vissa enskilda vägar som är mer nödvändiga för kommunen att ta över än andra. 
Dessa har mer form av akut-övertagande, övriga enskilda vägar bör övertas inom 
nästkommande mandatperiod. 
 
Denna motion handlar därför om en enskild väg som får utgöra ett exempel på vad som måste 
bli det första steget i att ta över de enskilda vägarna, 
 
Motionen handlar specifikt om Lakaforsvägen, Före 1975 gick "Norra Altervägen" genom 
Lakafors. Eftersom den väg, som sedermera döptes till Lakaforsvägen, var extremt lerig och 
ytterligt svårframkomlig under regn- och vår- perioder så drogs en ny vägsträckning över 
Loggarbacken, Lakaforsvägen blev därefter en enskild väg. 
 
Vad som utmärker Lakaforsvägen är att underlaget i vägbanan inte håller den kvalité som 
motsvarar den kvalité som finns i stadsområdenas rundleder. Av vikt för bedömningen av 
detta ärende är också att den stora skolbussen använder Lakaforsvägen fyra gånger per dag, 
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Vägföreningen gör naturligtvis sitt bästa för att vägen skall vara i farbart skick men exemplet 
visar på den orättvisa beskattningen som råder mellan stad och landsbygd, 
 
I staden finns mängder med rundleder bestående av relativt korta vägstumpar där i princip 
ingen mer än de boende vid vägen/gatan använder dessa. Vägarna/gatorna är av mycket hög 
kvalité. För underhållet av dessa betalar samtliga skattebetalare. 
 
Naturligtvis är det ekonomiskt billigare för Piteå Kommun och politiskt fördelaktigt för de 
politiska partier som styr kommunen att övervältra kostnaderna på de människor som bor på 
landsbygden så dessa får underhålla den väg de har sina fastigheter invid, Ekonomiskt skulle 
det vara billigare att låta samma förhållande råda i staden. Men ett sådant förfarande skulle 
sannolikt resultera i ett starkt politiskt missnöje. 
__________ 
Kommunfullmäktige har den 17 februari 2020, § 34, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 7 maj 2021 
 
Kommunfullmäktige har 2019 behandlat en motion om översyn av vilka enskilda vägar som 
skulle vara lämpliga för kommunen att överta. Samhällsbyggnad utredde då de för- och 
nackdelar som ett övertagande av enskilda vägar skulle innebära. Där framgår bland annat att 
ett eventuellt övertagande av enskilda vägar, oberoende av vilka enskilda vägar som är 
föremål för ett sådant övertagande, blir kostsamt för kommunen i fråga om såväl ekonomiska 
som personella resurser samt att allt statligt bidrag försvinner. 
 
Det är av stor vikt att vem som är väghållare för olika vägar styrs av gemensamma principer 
och inte är godtyckligt eller styrs utifrån vem som råkas bo i närheten av vägen. Grunden för 
fördelningen av väghållaransvar utgår från en statlig utredning, ”Bidrag och regler för enskild 
väghållning - SOU 2001:67”. Utifrån denna har Trafikverket, i samråd med Riksförbundet 
enskilda vägar och Sveriges kommuner och landsting, i projektrapport ”Översyn 
väghållningsansvar” 2012-10-22, kommit fram till en gemensam målbild gällande 
ansvarsfördelningen. Där fastslås att ett lågtrafikerat vägnät som främst är till nytta för 
enskilda fastighetsägare på landsbygden bör omfattas av enskild väghållning, vägar som har 
större betydelse för den allmänna trafiken bör omfattas av statlig väghållning och vägar inom 
tätorter, med undantag för det övergripande statliga vägnätet, bör omfattas av kommunal 
väghållning. Piteå kommun följer denna målbild i sin bedömning. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att ett fortsatt ekonomiskt stöd till enskild väghållning innebär en 
mer likabehandlande, rättvis och rättssäker behandling av medborgares rätt till bidrag enligt 
de nya bestämmelserna. 
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att ett fortsatt ekonomiskt stöd till enskild 
väghållning innebär en mer likabehandlande, rättvis och rättssäker behandling av 
väghållaransvar på berörda vägar och förslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
_______________ 
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
 

Page 2 of 3Page 437 of 473



 
Kommunstyrelsen 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Det är av största vikt att ansvarsfördelningen av väghållning följer kända principer och inte 
får styras av godtycklighet. Jag tycker därför inte att Kommunfullmäktige skall beslut i 
enskilda fall utan att kommunen skall följa den målbild som kommits överens om mellan de 
centrala intressenterna i denna fråga. 
 
Ett avsteg från detta skulle betyda att väghållaransvaret många fler vägar skulle behöva ses 
över för att likabehandlingsprincipen skall följas. Det skulle kunna innebära stora ekonomiska 
effekter för kommunen och att det statliga stödet till dessa vägar skulle försvinna. Utan större 
ekonomiska tillskott finns även en betydande risk att vägunderhållet på nämnda sträckor 
skulle försämras vilket vore till nackdel för boende och näringsidkare i de berörda 
kommundelarna. 
 
Jag svarade med anledning av en tidigare motion i ämnet att, vi har stora utmaningar framför 
oss för att säkra välfärden och att i det läget ta på sig större kostnader och ansvar, som går 
utöver det kommunala uppdraget och den gemensamma målbild som finns mellan Sveriges 
kommuner, Trafikverket och Riksförbundet för enskilda vägar, skulle inte vara ansvarsfullt. 
 
Jag vidhåller denna åsikt och föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Anders Nordin (SLP): Bifall till motion om enskilda vägar av särskild beskaffenhet som 
måste övertas av kommunen. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
 
Paragrafen är justerad 

Page 3 of 3Page 438 of 473



 
§112   
Motion (SLP) - Öppen och 
aktuell redovisning av 
dagsaktuellt smittläge 
gällande Corona/Covid 19 
i Piteå kommun 
20KS277 
   

Page 439 of 473



 
Kommunstyrelsen 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 168 
 

Motion (SLP) - Öppen och aktuell redovisning av dagsaktuellt 
smittläge gällande Corona/Covid 19 i Piteå kommun 
Diarienr 20KS277 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen Öppen och aktuell 
redovisning av dagsaktuellt smittläge gällande Corona/Covid 19 i Piteå kommun. 
  
Reservation 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) och Joel Wiklund (SLP) har inkommit 
med ovan rubricerade motion och yrkar följande: 
 
Att en öppen och aktuell redovisning av dagsaktuellt smittläge gällande Corona/Covid19 i 
Piteå kommun görs i likhet med den som Gällivare kommun redovisar. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
 
Bakgrund: Coronapandemin kan fortsätta i många månader. För att minska människors oro 
och för att förbättra deras möjligheter att agera och fungera på bästa sätt i vardagslivet är det 
viktigt med saklig information om det aktuella läget i den egna kommunen. 
 
Exempel från Gällivare: 
Aktuellt läge smittspridning 2020-04-27 
Oförändrat läge 
 
Läget på våra vård- och omsorgsenheter fortsätter att vara stabilt och utan stora svängningar 
åt något håll. Som vi rapporterade igår så tillkom under söndagen tre nya fall av misstänkt 
smittade, men fortfarande sker ingen rutinmässig provtagning för att säkerställa om det 
verkligen rör sig av covid-19. Provtagning sker bara på de som blir inlagda på sjukhus för 
vård. 
 
Arbete pågår dock med att planera immunitetstester för personal inom vård- och omsorg. 
Nästan 300 tester ska genomföras så snart det är möjligt, men kit för att kunna genomföra 
immunitetstest har ännu inte levererats. 
 
Enligt rapporteringen från Region Norrbotten så är läget på Gällivare sjukhus också stabilt 
med en tämligen konstant nivå när det gäller patienter med misstänkt covid-19. 
 
Den positivas utveckling som präglat tiden efter påskhelgen kan dock inte på något sätt tas 
som intäkt för att faran är över. Enligt de beräkningar som Folkhälsomyndigheten och Region 
Norrbottens smittskyddsexperter gör så kommer kulmen på pandemin i länet att nås först i 
mitten av maj. 

Page 1 of 3Page 440 of 473



 
Kommunstyrelsen 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Vi vill verkligen poängtera vikten av att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndigheten direktiv 
för att minimera risken för smittspridning, annars är risken stor att vi drabbas av en kraftig 
negativ rekyl. Men samtidigt vill vi också uppmärksamma den mycket goda arbetsinsats som 
görs ute på våra olika enheter och som resulterat i att smittspridningen bromsats upp och fått 
kurvorna att peka åt rätt håll igen. 
 
Den positiva utvecklingen är också ett tydligt besked om att den skyddsutrustning som 
används i verksamheten fungerar på ett säkert och bra sätt vilket är en viktig trygghet både för 
personalen och brukarna. Råden om att stanna hemma vid förkylningssymptom, hålla social 
distansering och undvika besök hos personer i riskgrupper kvarstår och ska tas på största 
allvar även fortsättningsvis. 
 
Dagsaktuellt smittläge inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten: 
Hemtjänstverksamheten: 9 personer är misstänkt smittade. 
Särskilda boenden: 11 personer är misstänkt smittade. 
Ingen av de misstänkt smittade är inlagd på sjukhus för vård. 
 
Region Norrbotten: 
Gällivare Sjukhus: 8 personer inlagda, två av dem i intensivvård. 
Uppdatering av smittläget sker dagligen ca 15.00 
För eventuell ytterligare information, kontakta: 
Tjänsteperson i beredskap, Tib 
0970-81 88 08 
Mail: tib@gallivare.se 
__________ 
 
Kommunfullmäktige har den 18 maj 2020, § 105, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 23 april 2021: 
 
Piteå kommuns aktuella information om Coronaviruset publiceras på hemsidan: 
https://www.pitea.se/press/Aktuellt/Invanare/information-om-coronaviruset/. Syftet är att nå 
ut med aktuell och nödvändig information till kommunens medborgare som kommunen 
bedömer som viktig och angelägen. Målet är att informera om vilka insatser som genomförs, 
hur kommunens verksamheter påverkas samt hur du som medborgare kan hjälpa till med att 
skydda personer i riskgrupperna. Informationen lämnas även på olika språk. 
 
Kommunen har valt att publicera information löpande när det funnits något av vikt att 
meddela. För allmän och övrig information har hänvisning skett via länkar till ansvarig 
myndighet. 
 
Kommunens avsikt är att ge information som medborgare är i behov av och denna ges med 
omtanke för de mest sårbara medborgarna i riskgrupperna. Det är viktigt att kommunen 
skyddar integriteten både för drabbade och anhöriga, vilket även Regionens smittskydd 
stödjer. Budskapet är och har varit att tala om hur du som medborgare kan bidra för att skydda 
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personer i riskgrupperna, detta har gjorts genom att tala vad som görs inom myndigheten och 
hur du som privatperson kan hjälps till tex genom att överväga om ett besök till kommunens 
äldreboenden är nödvändigt eller inte. 
 
Kommunens förvaltningsstaber och den centrala staben har löpande tagit ställning till vilken 
information som är viktig att gå ut med och när. Detta för att hålla en lagom nivå på mängden 
information så att medborgare inte blir överösta med information och därmed tappar intresse 
och vaksamhet över det som är viktigt och avgörande i allt informationsflöde. 
 
Eftersom kommunen valt en annan strategi för att presentera aktuell information till 
kommunens medborgare föreslår Kommunledningsförvaltningen att motionen avslås. 
__________ 
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
 
”Motionären tar i sin motion upp både viktig men också komplicerad fråga. Information kan 
vara knepigt och det gäller att den är relevant och presenteras vid rätt tillfälle för att den ska 
nå sin målgrupp. Ibland kan för mycket information motverka sitt syfte och det uppstår en 
”mättnadskänsla” vilket motverkar att information får genomslag. Under det dryga år som 
pandemin fortgått har informationsflödet från regering, myndigheter, regioner och andra 
källor varit massivt. Piteå kommun har sett det som sin uppgift att utifrån våra verksamheter 
gå ut med kompleterande information till dessa källor när det funnits behov av detta. 
 
Överlag är jag nöjd med den information som kommunen kommunicerat och tycker att det 
gjorts kloka överväganden varför jag föreslår att motionen avslås.” 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Anders Nordin (SLP): Bifall till motion om öppen och aktuell redovisning av dagsaktuellt 
smittläge gällande Corona/Covid 19 i Piteå kommun 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
 
Paragrafen är justerad 
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Återredovisning av obesvarade 
motioner och medborgarförslag 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen (KL 5:22) har alla ledamöter i kommunfullmäktige rätt att väcka 
ärenden genom motioner. Kommunfullmäktige får även utöka denna rätt till alla som är 
folkbokförda i kommunen genom medborgarförslag (KL 8:1), vilket Piteå kommun har 
gjort i kommunfullmäktiges arbetsordning. 
Kommunfullmäktige kan överlåta till styrelsen eller nämnd att besluta om 
medborgarförslag. 
En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes. 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige har då 
möjligheten att avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning 
I kommunfullmäktiges arbetsordning fastställs att Kommunstyrelsen och nämnderna två 
gånger varje år ska redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska ske en gång på våren och en gång på hösten.  

Obesvarade Motioner 
Anmäld Skriven av  Rubrik Status 
2020-02-17 Anders Nordin (Sl

p) 
Enskilda vägar av särskild beskaffenhet som 
måste övertas av kommunen  Försenad 

2020-02-17 Majvor Sjölund (C) Att Piteå kommun upprättar en 
fiskevårdsplan  Försenad 

2020-05-18 Anders Nordin och Joel 
Wiklund 

(Sl
p) 

Öppen och aktuell redovisning av dagsaktuellt 
smittläge gällande Corona/Covid 19 i Piteå 
kommun 

 Pågår 

2020-09-14 Anton Li Nilsson (C) Fastigheterna Öjebyn 7:55 och Öjebyn 7:56 
säljs till marknadsmässiga priser  Pågår 

2020-10-26 Håkan Johansson (M) Avyttring av inventarier  Pågår 
2020-11-26   Helén Lindbäck (K

d) 
Elevhälsa online, garanterad kontakt med 
Elevhälsan inom ett dygn  Pågår 
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Obesvarade Medborgarförslag 
Anmäld Rubrik Beslutas av Status 
2020-05-18 Utöka/förlänga bussturerna på linje 3 och 33 Samhällsbyggnadsnämnden  Pågår 
2020-05-18 Asfalterad streetbasketplan i Rosvik Kultur och fritidsnämnden  Pågår 
2020-05-18 Montera många/flera korgar för hundbajs runt 

om i Piteå 
Kultur och fritidsnämnden  Pågår 

2020-05-18 Piteå som vinterstad gör det möjligt att sparka 
på vissa gator/vägar 

Samhällsbyggnadsnämnden  Pågår 

2020-05-18 Rastgård för hundar i Munksund/Furunäset Kultur och fritidsnämnden  Pågår 
2020-05-18 Gör det enklare att besöka sparkmuseet Kultur och fritidsnämnden  Pågår 
2020-05-18 Blomska gården till Öjebyn 33:234 Kommunfullmäktige  Pågår 
2020-06-22 Uppmana kommunbolagens ledningar/personal 

att engagera sig i en föreningsstyrelse 
Kommunstyrelsen  Pågår 

2020-09-14 Namnförslag Strandvägen från Västra kajen till 
Hallbergsvägen 

Samhällsbyggnadsnämnden  Pågår 

2020-09-14 Hall för rullskridskor Kultur och fritidsnämnden  Pågår 
2020-09-14 Hundrastgård i Piteå - en inhägnad där hunden 

kan springa fritt 
Kultur och fritidsnämnden  Pågår 

2020-09-14 Attraktiv miljö i Rosvik Barn - och 
utbildningsnämnden  Pågår 

2020-09-14 Bysten av Daniel Solander flyttas från sin 
nuvarande plats på Byxtorget till Rådhustorget 

Kommunstyrelsen  Pågår 

2020-09-14 Flytta biblioteket från Porsnässkolan till 
Swedbank/postens gamla lokaler vid ICA Nära 
Norrfjärden 

Kommunstyrelsen  Pågår 

2020-10-26 Att Norrfjärden får ta del av LF:s gamla 
konstgräs, Ungdomssatsning -
 Landsbygdssatsning på eran nordligaste nod 

Kultur och fritidsnämnden  Pågår 

2020-10-26 Vägbula där blomlådor inte ryms Samhällsbyggnadsnämnden  Pågår 
2020-10-26 Större lekpark/aktivitetspark eller liknande på 

Pitholmsskolan 
Barn - och 
utbildningsnämnden  Pågår 

2020-10-26 Trafikfälla pga lövträd som skymmer sikten Samhällsbyggnadsnämnden  Pågår 
2020-11-30 Att ett dagljusrum ställs i ordning i det 

outnyttjade utrymmet utanför dambastun i 
Öjeby simhall 

Kultur och fritidsnämnden  Pågår 

2020-11-30 Vinteraktiviteter i Badhusparken Kultur och fritidsnämnden  Pågår 
2020-11-30 Återuppbygg kyrkstuguområdet öster om Öjeby 

kyrka 
Kommunfullmäktige  Pågår 

2020-11-30 Etablera en återvinningsstation i centrala stan Kommunstyrelsen  Pågår 
2020-12-14 Belysning efter "kärleksstigen" på Furunäset Kultur och fritidsnämnden  Pågår 
2020-12-14 Hjälp under förfallstid för skärgårdsboende Kommunfullmäktige  Pågår 
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Motion till Piteå kommunfullmäktige 

 
Motorgård till den bilburna ungdomen 

Att åka omkring i en A-traktor har blivit enormt populärt. Fenomenet är närmast att benämnas som 
en ungdomskultur och kanske för en del en livsstil och största intresse. A-traktorn är ett praktiskt och 
säkert fordon för våra unga och förändringar av det tekniska regelverket har gjort dem än mer 
tillgängliga på senare tid. För de allra flesta så är det en första kontakt med bilen som transportsätt. 
 
En tredjedel av A-traktorerna registrerade i Länet finns i Piteå, 475 av 1581st och vi ser många av 
dem samlas på kvällar och helger inne i Piteå samt på stadsnära parkeringar och affärsområden. Här 
umgås man och visar upp sina senaste förvärv eller förändringar på sina fordon. Vissa har även som 
sidointresse att spela musikstycken på hög volym. 

Det är dock så att en del upplever A-traktorernas närvaro i stadsmiljön som en olägenhet både 
bullermässigt och trafikmässigt. På grund av detta så har det på senare tid kommit nya regler och 
direktiv för att stävja tillgången på framförallt ytor att umgås på. 

För att stimulera det stora motorintresset och kulturen omkring samt minska irritationen från 
boende i staden så anser Sverigedemokraterna att kommunen bör stötta eller tillskapa någon form 
av fritidsgård/motorgård. Rätt utformning och plats kan skapa en samlingspunkt där ungdomarna 
kan mötas och dela sitt motorintresse under ordnade former. En gott ledarskap hos gårdens 
ansvariga/anställda kan samtidigt verka för att motorungdomarna förstår och kan ta till sig 
motsättningarna och kritiken från samhället. Vidare så har familjer olika möjligheter att köpa och 
reparera en A-traktor. En fattig familj kanske inte har verktyg, utrustning eller plats för att reparera 
eller modifiera fordon men viljan och önskan är stor. Här skulle en motorgård med möjligheter att 
utföra mekaniska ingrepp göra stor skillnad. Att aktivera Piteås motorintresserade ungdomar i denna 
riktning skulle kunna vara en inkörsport till något positivt. Tunga lastbilar istället för tunga droger. Då 
Piteå både har ett transportprogram och ett fordonsprogram att erbjuda så det är av godo att 
återväxten säkras redan på A-traktorstadiet. 
 
Sverigedemokraterna anser att våra motorburna ungdomar behöver någon form av satsning från 
från kommunen gällande att utöva sitt motorintresse. 

 
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 
-Att Piteå kommun utreder möjligheten att tillhandahålla en motorgård där Piteås motorungdomar 
kan mötas och meka.  
-Att Piteå kommun avsätter medel samt verkar för att stödja bilburna ungdomar i att starta upp en 
verksamhet eller förening eller annan lämplig sammanslutning som kan driva motorgården. 

 

För Sverigedemokraterna Piteå 

 

Magnus Häggblad 

2021-06-09
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    2021-05-12 

 

Interpellation till Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Pettersson angående matsvinn inom 

Piteå kommuns äldreomsorg  

Enligt den mätning som utfördes under hållbarhetsveckan i september 2020, slängdes 2 724 kg mat i 

skolorna under lunchen. Värst var serveringssvinnet, dvs den mat på buffén som inte når tallriken, 

där det slängdes 88 g mer per person i Piteås förskolor än i övriga riket, i Piteås grundskolor 24 g mer 

än i riket. Det är mat som inte kommer till nytta för eleverna och är ett enormt slöseri med 

skattepengar då maten hamnar i soporna förutom att det går stick i stäv med kommunens 

hållbarhetsarbete. 

Enligt Livsmedelsverket är matsvinnet störst inom äldreboenden, där det dessutom är ovanligt att 

några mätningar har gjorts. 

 

1. Kommer mätning av matsvinn på vård- och omsorgsboenden att göras för att ta reda på hur 

det förhåller sig i Piteå kommun? 

2. Vad kostar det uppmätta matsvinnet sammantaget med arbetstid, råvarukostnad, 

användning av utrustning mm inräknat? 

3. Uppmärksammas och tydliggörs mängden svinn för personalen? 

4. Hur säkerställs att våra äldre får i sig tillräckligt med näring om den näringsberäknade 

matportion som serveras inte äts upp? 

5. Vilka åtgärder avser Socialnämnden att vidta för att kommat till rätta med matsvinnet? 

 

 

 

 

 

Majvor Sjölund, 

Centerpartiet 
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    2021-05-12 

 

Interpellation om uppföljning suicidprevention till kommunalrådet Helena Stenberg 

Signaler om ökad psykisk ohälsa, inte minst kopplad till effekter av Coronapandemin, når oss från 

många olika håll och det berör alla åldrar. Ohälsan kan vara så allvarlig att individen upplever en 

sviktande livsmotivation och hamnar i ett självmordsnära tillstånd. På nationell nivå uppmärksammas 

vikten av ett systematiskt arbete med självmordsprevention som involverar hela samhället. 

En nationell uppföljning av arbetet med självmordsprevention, genomförd av Suicide Zero, har 

konstaterat att arbetet med handlingsplaner på regional och lokal nivå fortfarande har stora brister. 

På kommunal nivå är det endast Boden som har utformat en sådan plan i Norrbotten. 

För Piteås del har frågan varit upp på agendan på flera olika sätt och många insatser har riktat sig till 

unga i vårt samhälle. Den motion som Centerpartiet lyfte redan 2015, besvarades 2016-09-05 med 

att det redan pågår många aktiviteter inom området och att de ansågs falla väl i linje med behovet av 

handlingsplan. En aktuell enkät i Piteås skolor ger allvarliga signaler om att frågan är högaktuell och 

bidrar till fortsatt motivation till att fokusera och prioritera insatser för att minska risken för 

självmordshandlingar. 

1. Finns det i nuläget någon uppföljning av genomförda insatser och effekter till unga i vårt 

samhälle? 

2. Hur ser det ut för andra riskgrupper (män, äldre HBTQ-personer, individer med psykisk 

ohälsa, ensamkommande m fl) i vårt samhälle? 

3. Pågår något arbete för att utforma ett systematiskt arbete som tydliggör hur samtidiga 

insatser kan bidra till att minska risker för självmord? 

4. Finns det gemensamt arbete på lokal nivå som skulle kunna ligga till grund för en 

handlingsplan? 

5. Finns det något samarbete med regionens uppdrag när det gäller att stödja och samordna 

insatser för suicidprevention? 

 

 

 

 

Majvor Sjölund, 

Centerpartiet 
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Medborgarförslag 

Förslaget i korthet 

Beskriv och motivera ditt förslag 

Instruktioner 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. 
Det kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör exempelvis förskola och skola. 

Vad kan ett medborgarförslag inte handla om? 
Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får 
inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, t.ex. beviljande av bygglov eller 
socialbidrag. 

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?  
För att det ska kunna tas upp till behandling ska det 

• vara skriftligt

• vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget. Det ska
undertecknas av en eller flera kommuninvånare

• vara märkt "Medborgarförslag"

• innehålla ett konkret förslag som Kommunfullmäktige ska ta ställning till

• inte handla om mer än en sak per förslag
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	Förslaget i korthet: Kistermärken för privatpersoner "Här kan du kasta din hundbajspåse" 
	Beskriv och motivera ditt förslag: Utanför centrala stan i Piteå är det svårt att hitta soptunnor/hundlatriner, men desto fler privata sopkärl. Jag tror att många villaägare gärna skulle låta andra hundägare kasta sina bajspåsar i det gröna sopkärlet på tomten. Både Skellefteå och Luleå kommun har tagit fram ett klistermärke för privatpersoner att kunna sätta på sitt sopkärl "Här kan du kasta din hundbajspåse". Man vill som hundägare gärna veta att det är okej att man kastar bajspåsen i någon annans tunna - och detta skulle definitivt underlätta!

Vi har många duktiga digitala kreatörer i Piteå som säkert skulle vilja vara med och ta fram designen till klistermärket, eller varför inte anordna en tävling? 

Dessa kan förslagsvis hämtas ut kostnadsfritt hos kommunen, eller beställas hem till postlådan. Vi är nog många som skulle vilja hjälpa till att hålla Piteå rent!


