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1 Sammanfattning 

Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten 
per 2021-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen1 12 kap bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande 
avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för 
sin bedömning. 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Kommunens resultat för delåret uppgår till 183 mkr, vilket är 8 mkr högre än 
samma period förra året. Det beror främst på betydande statsbidrag samt ökade 
skatteintäkter.  

— Kommunens prognos för helåret uppgår till 127 mkr, vilket är 26 mkr högre än 
budget. Nämndernas prognos är dock - 30 mkr medan finansieringsverksamheten 
prognostiserar +56 mkr.  

— Kommunallagens balanskrav infrias då intäkterna överstiger kostnaderna.    
 
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning.  

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål  
Enligt bestämmelser i Kommunallagen2 ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen för den ekonomiska förvaltningen. 

  

 
1 Kommunallagen (2017:725) 
2 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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Finansiella mål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. 

Verksamhetsmål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten i hög grad är 
förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmål. Gällande prognosen för år 
2021 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle 
vara väsentligen felaktig. 
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2 Inledning 

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen3 framgår att kommuner ska upprätta 
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret4, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. 
Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 
kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.  
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 

kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner 
och regioner 

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av 
utlåtandet till kommunfullmäktige 

2.2 Avgränsning 
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31. 
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet 
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på 
intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att 
sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. 

 
3 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019 
4 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§ 
5 Sveriges Kommuner och Regioner 
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande 
noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är 
förenlig med informationen i de finansiella delarna.  
Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)  
 Interna regelverk och instruktioner 
 Fullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige 
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning.  

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § 
Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument 

 Intervjuer med berörda tjänstemän  

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi 

 Översiktlig analys av resultat- och balansräkning 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Förvaltningsberättelse 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en 
balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i 
rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara 
kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. 
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR 
R17. 

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
Piteå kommun har beslutat om fyra strategiska områden   

• Barn- och unga -vår framtid  

• Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd 

• Demokrati och öppenhet 

• Livsmiljö  
Därutöver finns områdena Personal och Ekonomi. Enligt verksamhetsplan 2021 - 2023 
finns 15 övergripande mål varav tre är prioriterade och övriga 12 mål är riktade till 
nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Därutöver finns tre mål för personal och 
ekonomi. Dessa utgör kommunens samlade mål för ekonomisk hushållning för 
planeringsperioden. 
Kommunen fastställer nyckeltal som stöd för bedömning av måluppfyllelsen för målen. 
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. 

3.2.1 Finansiella mål 

I verksamhetsplan 2021-2023 finns två finansiella mål angivna inom det strategiska 
området ekonomi: 
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Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser. -målet 
uppfyllt i hög grad.  

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt 
hållbar. -målet helt uppfyllt.  

Ett viktigt nyckeltal för kommunen är resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Utfallet för perioden januari – augusti 2021 uppgår till 10,1% att 
jämföra med ett mål om 1,5 – 2,0%. 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2021 har 
vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara 
väsentligen felaktig.  

3.2.2 Verksamhetsmål 
För 2021 finns tre prioriterade mål som samtliga nämnder ska verka för. Dessa lyder:  

• Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare.  

• Piteå prägla av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.  

• Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. 
Utöver dessa kan varje nämnd prioritera vilka övriga mål som utgör deras 
fokusområden. De mål som anges på nämndsnivå konkretiseras med hjälp av 
indikatorer/nyckeltal för att lättare kunna följa målen. I några fall anges även målvärden 
för indikatorerna/nyckeltalen. För varje indikator/ nyckeltal anges även syftet med detta. 
I delårsrapporten redovisas en prognos för måluppfyllelsen för 2021 för 
kommunkoncernens samlade mål samt kommentarer till varje mål som innehåller 
analys och målbedömning. Av de 18 målen för verksamheten bedöms ett mål uppfyllas 
till fullo, 15 uppfyllas i hög grad och två mål bedöms uppfyllas delvis under 2021. 
I delårsrapporten finns även en sammanställning av nämndernas måluppfyllelse per 
strategiskt område. Det finns också ett särskilt avsnitt för nämnder och bolag och där 
kommenteras måluppfyllelsen per strategiskt område samt de prioriterade målen för 
respektive nämnd och bolag.  

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten i hög grad är 
förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Gällande prognosen för 
år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle 
vara väsentligen felaktig. 
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3.3 Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet 
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.  
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen 
som lyder Kommunallagens balanskrav infrias då intäkterna överstiger kostnaderna.  Av 
delårsrapporten framgår det dock inte vad kommunens prognostiserade 
balanskravsresultat uppgår till. Då det saknas beräkningen som ligger till grund för 
kommunens bedömning av balanskravsresultat kan vi inte bedöma huruvida några 
väsentliga felaktigheter ligger till grund för beräkningen.  

3.4 Resultaträkning 

3.4.1 Analys av Resultaträkning  
 
Kommunen 

Belopp mkr Utfall  
2021-01-01-
2021-08-31 

Utfall  
2020-01-01-
2020-08-31 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Utfall 2020 

Verksamhetens 
nettokostnader 

1 650 1 580 2 598 2 605 2 505 

Förändring i% 
jämfört med 
föregående år 

             4,4 0,0 1,2 1,9 1,1 

Skatteintäkter, 
statsbidrag och 
utjämning 

1 798 1 743 2682 2 692 2625 

Förändring i% 
jämfört med 
föregående år 

3,2 3,1 4,1 1,7  

Finansnetto 36 12 18 39 26 

Resultat 183 175 101 127 144 

 
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än 
kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.  
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Kommunens resultat för delåret uppgår till 183 mkr, vilket är 8 mkr högre än samma 
period förra året. Det beror främst på ökade statsbidrag främst av engångskaraktär till 
följd av pandemin. Skatteintäkterna har ökat marginellt medan nettokostnaderna ligger i 
linje med föregående år.  
Kommunens årsprognos uppgår till 127 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet. 
Prognosen vid denna tidpunkt föregående år uppgick till 104 mkr. Prognosen är 26 mkr 
högre än budget. Nämndernas prognos är dock – 30,4 mkr medan 
finansieringsverksamheten prognostiserar +56 mkr. Det är främst socialnämnden som 
bidrar till nämndernas underskott både på period, -14 mkr, och årsprognos -37 mkr, i 
förhållande till budget. Merkostnader för pandemin uppgår till 12,5 mkr för perioden och 
under 2021 betalas ingen ersättning ut till kommuner. En central justering av budget står 
för ca 25 mkr av underskottet.  
Piteå kommuns årsbudget för investeringar 2021 uppgår till 230 mkr (247 mkr 
föregående år) efter anslagsöverföring och under året tillkommande projekt. Till och med 
augusti uppgår nettoinvesteringarna till 109 mkr (190 mkr föregående år). 
Enligt helårsprognosen kommer investeringarna för 2021 uppgå till 198 mkr vilket är 32 
mkr mindre än budgeterat.  

3.4.2 Kommunkoncernen 

Principiellt kan sägas att resultatet för kommunkoncernen är väl så viktigt som 
kommunens då det återspeglar alla kommunens aktiviteter, oavsett om de organiserats 
inom kommunen eller via kommunens bolag. 

Belopp mkr Utfall 2021-08-31 Utfall 2020-08-31 

Verksamhetens nettokostnader -1 528 -1 450 

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 1 798 1 743 

Finansnetto 3 -24 

Skatt   

Årets resultat 273 269 
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3.5 Balansräkning  

Belopp i mkr Kommunen Koncernen 

2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31 

Balansomslutning 3 893 4 001 7 909 8 015 

Redovisat eget kapital 2 863 2 680 3 759 3 485 

Eget kapital reducerat med 
ansvarsförbindelse pensioner 

 
2 034 

 
1 823 

 
2 930 

 
2 628 

Soliditet redovisad 73,5% 67,0% 47,6% 43,5% 

Soliditet med hänsyn till de 
pensionsförpliktelser som inte redovisas 
bland skulder 

 
 

51,4% 

 
 

45,6% 

 
 

37,1% 

 
 

32,8% 

Omsättningstillgångar 835 971 994 1 142 

Kortfristiga skulder 526 839 557 1 020 

Balanslikviditet 158,8% 115,7% 178,5% 112,0% 

Det redovisade egna kapitalet i kommunen har ökat, netto, med 183 mkr vilket avser 
periodens resultat. Eget kapital justerat med de pensionsförpliktelser som inte redovisas 
som skulder utan enbart som ansvarsförbindelse är dock relevant att följa.  
Materiella anläggningstillgångar 

Periodens anskaffningar uppgick under perioden januari - augusti till 109 mkr och avser 
bland annat Christinaprojektet (38 mkr), reinvesteringar fastigheter (34 mkr), 
renovering/ombyggnationer förskolor och skolor (32 mkr) samt renovering stadshuset 
(22 mkr). Kommunen har under året avslutat arbetet med renodling av 
fastighetsbeståndet. Helårsprognosen för investeringar uppgår till 198 mkr, vilket 
understiger budget med 32 mkr. Avvikelsen förklaras främst av att medel för nytt vård– 
och omsorgsboende inte bedöms hinna nyttjas under år 2021.  

3.5.1 Kundfordringar 
Vid bedömning av osäkra kundfordringar har kommunen som princip att i årsbokslutet 
reservera alla fordringar som är på balansdagen är äldre än ett år. Någon ny 
reservering av osäkra kundfordringar har inte skett per 2021-08-31. Reserveringen per 
2020-12-31, 2 388 tkr, ligger kvar oförändrad.  

3.5.2 Eget kapital 

I kommunens egna kapital finns ”öronmärkt” 206 mkr under benämningen ”reservfond”. 
Detta avser en reserv som kommunen börjat bygga upp för att täcka dels framtida 
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pensionsutbetalningar som inte är skuldförda, se ovan analys av soliditeten i avsnitt 3.4 
ovan, dels för eventuella framtida stora investeringar. Motsvarande tillgångar, är 
placerade dels som likvida medel och dels som kortfristiga placeringar. 

3.5.3 Avsättningar 

Pensioner 
Avsättningar för pensioner redovisas enligt den blandmodell som rekommenderas av 
RKR.  
Pensionsutfästelser som är intjänade fram till 1998 skuldförs inte i kommunens 
balansräkning utan redovisas som ansvarsförbindelse. Det innebär att dessa pensioner 
kostnadsförs först när de betalas ut. Pensionsskuldsåtagandet för kommunen beräknas 
per 2021-12-31 uppgå till 1 074mkr, vilket är en minskning av skulden med 9 mkr i 
jämförelse med pensionsskulden per 2020-12-31.  

3.6 Sammanställd redovisning 
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda 
redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande 
inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts 
föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det 
finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning 
eller balansomslutning. 
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala 
bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde 
dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen som 
ska bedömas.  
Kommentar 
Redovisningen i delårsrapporten omfattar kommunens egen verksamhet samt 
koncernen Piteå kommunföretag AB med dess dotter- och intressebolag. Bolag med 
ägarandel av minst 20 % ingår och bolag med mindre än 20 % ingår endast med 
resultatandel i enlighet med ny lagstiftning. Tidigare år har bolag med minst 50 % 
ägarandel ingått. Rapporten har upprättats enligt god redovisningssed. Samma 
redovisningsprinciper används i delårsrapporten såsom i årsredovisningen. 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Det av kommunen förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen har 
eliminerats. Intjänat kapital hos dotterbolagen har därefter räknats in i koncernens eget 
kapital och latent skatt på obeskattade reserver har redovisats som avsättning. Bolagens 
resultat redovisas efter finansiella poster. Interna mellanhavanden för de i koncernen 
ingående enheterna har schablonmässigt eliminerats i allt väsentligt. Justering har gjorts 
för investeringsbidrag/statliga bidrag samt uppskrivningar i syfte att korrigera för de olika 
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regelverken som finns inom bolagskoncernen respektive kommunen. Enhetliga 
redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen. 
 

3.7 Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den 
senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en 
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även 
lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade 
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser. 
 
I delårsrapporten anges under avsnittet Noter och ”Allmänna redovisningsprinciper” att 
Piteå kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal Bokföring 
och redovisning och aktuella rekommendationer och yttranden giltiga för år 2020 från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) med några mindre avvikelser.  
 
Följande avvikelser från redovisningsprinciper som tillämpas i årsredovisningen har 
gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten:  
• Ingen särskild hänsyn har tagits till varulager.  
• Förändringar i pensionsskulden, löneskatt, skatteprognosen och statsbidragen är 
redovisade i enlighet med RKRs rekommendation och är till största möjliga utsträckning 
beaktade utifrån augustiprognos från KPA respektive SKR.  
• Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade enligt samma detaljeringsgrad som vid 
årsbokslut. 
 • Kommunen tillämpar en komprimerad balansräkning i delårsrapporten, då 
delårsrapporten är mindre omfattande än årsredovisningen. En i detalj specificerad 
balansräkning redovisas i årsredovisningen.  
• Kassaflödesanalys redovisas endast i årsredovisningen. 
• Nämndernas utfall är hämtat från internredovisningen och innehåller kommuninterna 
poster, vilket kommunens externa resultaträkning inte gör.  
 
 

3.8 Övriga iakttagelser 
Kommunfullmäktige kommer att behandla delårsbokslutet inom 2 månader från 
bokslutsperioden. 
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Piteå 5/10 2021 
 
 
 
Monika Lindgren     Eva Henriksson 
Auktoriserad revisor    Certifierad kommunal yrkesrevisor  
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Uppföljning uppdrag 

2021

Kommunfullmäktige
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Uppdrag från Kommunfullmäktige 
Huvuduppdrag Status Ansvarig Slutdatum 
Svar på medborgarförslag angående förändring och 
uppdatering av detaljplan (Pitholm 47:13)  Pågår Jan. O Johansson 2021-12-31 

KF 2018-06-20 § 131  
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget färdigbehandlat. och ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att främja skogens 
långsiktiga skötsel i skogsområdet öster om Sunpine så att det inte uppstår någon risk för visuell blottläggning av industrin.  
Kommentarer 
 
Aug 2020 
Ansvarsområdet för skog inom detaljplanerat område övergår till annan nämnd (KFN), tjänsteskrivelse kommer skickas till KF 
för att ändra uppdraget. 
 
Jan 2021 
Pågår 
 
Feb 2021 
Pågår. 
 
Aug 2021 
Arbetet fortlöper enligt plan. 
 
Okt 2021 
Kommunstyrelsen 11 oktober 2021: Ingår i Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. Avsluta uppdrag. 
Svar på medborgarförslag om att upprätta en kommunal 
fiskevårdsplan  Pågår Jan. O Johansson 2021-12-31 

KF 2018-06-20 § 130  
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget men ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att samordna en utredning om hur 
sportfiske kan utveckla kommunen.  
Kommentarer 
 
Aug 2020 
Problem med att få enighet bland byarna för att kunna göra en fiskevårdsplan. 
 
Jan 2021 
Pågår diskussioner 
 
Feb 2021 
Pågår. 
 
Aug 2021 
En kommunal fiskevårdsplan är svår att genomföra då flera fiskeområden inte är intresserad att delta i en sådan 
 
Okt 2021 
Kommunstyrelsen 11 oktober 2021: Samhällsbyggnadsnämnden ska redovisa uppdraget till Kommunstyrelsen under första 
kvartalet 2022. 
Taxor och avgifter inom trafik, parkering och 
allmän/offentlig plats  Pågår Jan. O Johansson 2021-12-31 

KF 2018-02-19 § 9 
Kommunfullmäktige beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra informationskampanjer och tillhandahålla 
praktisk vägledning under en övergångstid för att hjälpa medborgarna in i det nya systemet.  
Kommentarer 
 
Aug 2020 
Arbete pågår. Kommentaren avser stycket kring informationskampanjer och praktisk vägledning. 
 
Jan 2021 
Pågår 
 
Aug 2021 
Arbetet fortlöper enligt plan. 
 
Okt 2021 
Kommunstyrelsen 11 oktober 2021, Ingår i Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. Avsluta uppdrag. 
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Svar på motion (S) om kulturen som utvecklingsmotor  Pågår Leif Wikman 2021-12-31 

KF 2018-03-26 § 43 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Piteå Science Park, utarbeta en genomförandeplan i syftet att uppnå 
kommunfullmäktiges kulturmål. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att genomförandeplanen utarbetas i bred dialog med civilsamhället och beslutas av 
kommunstyrelsen."  
Kommentarer 
 
Aug 2020 
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 
Med anledningar av Coronapandemin har färdigställandet av genomförandeplanen för att nå kulturmålet tillfälligt avstannat. 
Tanken var att ett förslag till kulturgenomförandeplan skulle läggas ut på remiss efter semestrarna för att antas innan årsskiftet. 
Det uppkomna läget har dock medfört att genomförandet efter samråd med kommunalråden skjuts på framtiden och att planen 
istället kommer att färdigställas under 2021. För att skapa beredskap inför Coronapandemins följdverkningar kommer en 
tillfällig plan att tas fram inför hösten/vintern med konkreta förslag på åtgärder för hur den uppkomna situationen ska hanteras. 
 
Jan 2021 
Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park och fritid 
Arbetet med genomförandeplanen för att nå kommunens kulturmål stannade pga coronapandemin upp under våren 2020. Det 
är svårt att upprätta en fungerande och långsiktig plan när framtiden är så osäker. Finns behov att avvakta utveckling på 
kulturområdet inte minst på ett nationellt plan. Efter möte med kommunalråden beslutades att skjuta på genomförandet och 
istället upprätta en tillfällig coronaplan för hösten/vintern. Planen redovisades i KFN-nämnden i september 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad  
Pågår 
 
Aug 2021 
Kultur- och fritidsnämnden 
I takt med att coronarestriktionerna lättat för kulturverksamheter har kommunen också successivt kunnat lätta på åtgärder i 
den tillfälliga åtgärdsplan som upprättades med anledning av pandemin. Verksamheterna är dock ännu inte igång fullt ut. 
Maxantal för besökare gäller ännu och digitala möten är norm. 
 
Okt 2021 
Kommunstyrelsen 11 oktober 2021: Genomförandeplan ska vara framtagen för antagande i Kommunstyrelsen första 
kvartalet 2022. 
Verksamhetsplan (VEP) 2017-2019 och årsbudget 2017  Pågår Leif Wikman 2021-12-31 

"KF, 2016-06-22, 136 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda vilka kommunala taxor som kan indexregleras respektive vilka 
taxor som enligt lag kräver ett kommunfullmäktigebeslut. Beslut om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt beslut av 
Kommunfullmäktige vid sammanträden i september och november.  
Kommentarer 
 
Aug 2020 
Avser punkt 3 i beslutet. Arbete pågår. 
 
Jan 2021 
Utredning sker löpande när taxor revideras. Det finns behov av ett förtydligande som kommer att läggas in i Policy för styrande 
dokument under 2021. 
 
Aug 2021 
Utredning sker löpande när taxor revideras om dessa i fortsättningen kan och bör indexregleras av facknämnden eller ej. Det 
finns även behov av ett förtydligande i Policy för styrande dokument. Detta förtydligande planeras ske under hösten 
2021/början av 2022. 
 
Okt 2021 
Kommunstyrelsen 11 oktober 2021, Ingår i ordinarie processer. Avsluta uppdrag. 
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Revidering Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Piteå 
kommun  Pågår Jan.O Johansson 2021-12-31 

"KF 2016-04-18, 103 
Kommunfullmäktige uppdrar till miljö- och tillsynsnämnden att göra en översyn av Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Piteå 
kommun"  
Kommentarer 
 
Aug 2020 
Revidering av föreskrifterna planeras genomföras under 2021. 
 
Jan 2021 
Pågår 
 
Aug 2021 
Arbetet fortlöper enligt plan. 
 
Okt 2021 
Kommunstyrelsen 11 oktober 2021, Beslutades i Kommunfullmäktige 2021-09-13, § 133. Avsluta uppdrag. 
Bostadsförsörjningsplan  Pågår Jan.O Johansson 2021-12-31 

"KF 20160905 Kommunfullmäktige beslutar godkänna Bostadsförsörjningsplan, bilaga 16KS298-14. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att Bostadsförsörjningsplanen revideras efter att Översiktsplan 2030 och Fördjupningen av 
landsbygden är utförd och antagen."  
Kommentarer  
 
Aug 2020 
Arbetet med aktualisering och revidering av befintlig bostadsförsörjningsplan har påbörjats (reviderad 20180326), med 
förhoppning om beslut innan årsskiftet. 
 
Jan 2021 
Pågår. 
 
Feb 2021 
Jag kan idag inte precisera bättre slutdatum än det som är satt. 
 
Aug 2021 
Arbetet fortlöper enligt plan. 
Motion angående förbud mot rökning på allmänna 
badplatser och på lekplatser  Pågår Annika 

Nordstrand 
2021-12-31 

"KF 20170626 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
  
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden uppdrag att se över skyltning som avråder från rökning på allmänna lek- och 
badplatser"  
Kommentarer 
 
Aug 2020 
Lagstiftningen kring rökförbud har förändrats sedan uppdraget gavs och därför ses nu uppdraget över utifrån den nya 
lagstiftningen. /Annika Nordstrand 
 
Jan 2021 
Uppdraget ses över utifrån ny lagstiftning på området 
 
Aug 2021 
Uppdraget ses över utifrån ny lagstiftning på området 
 
Okt 2021 
Kommunstyrelsen 11 oktober 2021: Rapport ska ges till Kommunstyrelsen under första kvartalet 2022. 
Renodling fastigheter inom kommunkoncernen  Pågår Karin Hedman 2022-09-01 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-23 § 204 
Kommunfullmäktige beslutar att Piteå kommun köper respektive säljer fastigheter inom Piteå kommunkoncern enligt bilaga -
Renodling fastigheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga köp ska slutas under perioden från den 1 oktober 2019 till den sista mars 2020, till 
den köpeskilling som anges i bilaga - Renodling fastigheter. 
 
Kommunfullmäktige uppmanar Piteå Näringsfastigheter AB och AB PiteBo att genomföra nödvändiga beslut och medverka till 
genomförandet av beslutet. 
 
Kommunfullmäktige ger Fastighets- och servicenämnden i uppdrag att återrapportera beslutets effekter under år 2022.  
Kommentarer 
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Aug 2020 
Samtliga fastighetsaffärer (köp och försäljning) är genomförda under perioden, 2019-10-01 till 2020-03-31. Uppföljning av 
beslutets effekter kommer att återredovisas under 2022. 
 
Dec 2020 
Samtliga fastighetsaffärer (köp och försäljning) är genomförda under perioden, 2019-10-01 till 2020-03-31. Uppföljning av 
beslutets effekter kommer att återredovisas under 2022. 
 
Aug 2021 
Samtliga fastighetsaffärer (köp och försäljning) är genomförda under perioden, 2019-10-01 till 2020-03-31. Uppföljning av 
beslutets effekter kommer att återredovisas under 2022. 
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Överenskommelse om brandposter i Piteå 
kommun 

Parter 

Piteå kommun, 212000-2759 

Piteå Renhållning och Vatten Aktiebolag, 556057-1274 

Bakgrund 

Piteå kommun överlämnande ansvaret för VA-verksamhet inom Piteå kommun till Piteå Renhållning 
och Vatten Aktiebolag (”PIREVA”) den 1 januari 2008. I samband med överlämnandet överlät 
kommunen anläggningstillgångar och mark hänförliga till VA-verksamheten samt ansvar för bland 
annat administration av enskilda VA-anläggningar till bolaget (kommunfullmäktiges beslut § 156 
2007-10-22 i ärende 07KS469).  

Det framgår varken av de kommunala besluten eller annan dokumentation huruvida brandposter i Piteå 
kommun överläts från Piteå kommun till PIREVA i samband med överlämnandet av VA-
verksamheten. Från överlämnandet av VA-verksamheten och fram till hösten 2020 har PIREVA köpt 
bland annat underhåll och drift av brandposter som en tjänst av Piteå kommun, men det saknas 
dokumentation om anledningen till detta.   

Inom Piteå kommun finns ca 100 väggbrandposter och ca 800 brandposter i gata. Väggbrandposterna 
är installerade i privata och kommunala byggnader, medan brandposterna i gata i huvudsak är 
installerade i direkt anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet.  

Parterna är överens om att 74 väggbrandposter behöver avvecklas genom pluggning - det vill säga att 
ledningen till dem proppas igen - då de är i sådant skick att det finns risk för omfattande vattenskador i 
de byggnader där de är installerade. Kvarvarande väggbrandposter och brandposter i gata har behov av 
underhåll och/eller reparation.  

Piteå kommun har pekat ut ett antal väggbrandposter som den har behov av för att tillgodose en säker 
tillgång till brandvatten inom kommunen, och har påbörjat en utredning i fråga om vilka brandposter i 
gata som den har behov av för detta ändamål. PIREVA har inte något behov av väggbrandposter, men 
har behov av ett antal brandposter i gata för ändamålet att spola dricksvattennätet. Parternas respektive 
utredningar i fråga om vilka brandposter i gata som de har behov av beräknas vara färdigställda senast 
den 1 januari 2023.  

Parterna har konstaterat att det är nödvändigt att klargöra vem som äger brandposterna inom Piteå 
kommun och hur kostnader avseende brandposterna ska fördelas.  
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Piteå kommun och PIREVA har denna dag träffat överenskommelse om brandposter i Piteå kommun 
med följande villkor.  

Villkor 

1. Väggbrandposter 
1.1 Piteå kommun ska äga samtliga väggbrandposter i Piteå kommun.  
1.2 Parterna är överens om att de 74 väggbrandposter som markerats i bilaga 1 ska avvecklas 

senast 2030-12-31 genom pluggning, och att kostnaden för detta ska delas lika mellan 
parterna. Med kostnad för pluggning avses kostnad för det arbete och material som krävs för 
att plugga väggbrandposterna, inklusive eventuella åtgärder på fastigheten.   

1.3 Parterna förbinder sig att avsätta 200 000 kr vardera varje år under åren 2021-2030 för 
ändamålet att avveckla de väggbrandposter som anges i bilaga 1.  

1.4 Om kostnaden för att avveckla de väggbrandposter som anges i bilaga 1 överstiger den summa 
som parterna avsatt enligt punkten 1.3 ska parterna komma överens om nytt datum för när 
väggbrandposterna senast ska avvecklas. Parterna ska under förlängningstid avsätta samma 
summa varje år som anges i punkten 1.3.  

1.5 Arbetet med att avveckla de väggbrandposter som anges i bilaga 1 ska utföras av PIREVA. 
Piteå kommun ansvarar inför avvecklandet för nödvändiga kontakter och förhandlingar med 
de fastighetsägare i vilkas fastigheter väggbrandposterna är installerade. 

1.6 Piteå kommun ska i enlighet med punkten 1.2 ersätta PIREVA för hälften av den kostnad som 
bolaget har haft för att avveckla väggbrandposterna. Om parterna inte kommer överens om 
annat, ska betalning ske efter utfört arbete en gång per år. 

1.7 Vid uppkommen skada och/eller följdskada hänförlig till väggbrandpost som anges i bilaga 1 
och som ännu inte avvecklats, ska PIREVA ersätta Piteå kommun för hälften av den kostnad 
som kommunen haft till följd av detta. 

1.8 Piteå kommun ansvarar för övriga kostnader hänförliga till väggbrandposter i Piteå kommun. 
 

2. Brandposter i gata 
2.1 PIREVA ska äga samtliga brandposter i gata i Piteå kommun. 
2.2 Fram till och med den 31 december 2022 ska kostnad för tillsyn och tömning av brandposter i 

gata samt för planerade arbeten med underhåll, reparationer och byten av brandposter i gata, 
delas lika mellan parterna.  

2.3 Från och med den 1 januari 2023 ska kostnad för tillsyn och tömning av brandposter i gata 
samt planerade arbeten med underhåll, reparationer och byten av brandposter i gata fördelas 
mellan parterna efter behov, enligt följande. 

2.3.1 Piteå kommun ansvarar för kostnader hänförliga till de brandposter som endast Piteå 
kommun per den 1 januari varje år har angett att den har behov av. 

2.3.2 PIREVA ansvarar för kostnader hänförliga till de brandposter som endast PIREVA per 
den 1 januari varje år har angett att den har behov av. 

2.3.3 Parterna delar lika på kostnader hänförliga till de brandposter som båda parter per den 1 
januari varje år har angett att de har behov av. 

2.4 Med kostnad för tillsyn och tömning av brandposter i gata samt för planerade arbeten med 
underhåll, reparationer och byten av brandposter i gata, avses kostnad för det arbete och 
material som krävs för att utföra dessa uppgifter. 

Page 70 of 152



2.5 PIREVA ansvarar för övriga kostnader hänförliga till brandposter i gata, inklusive kostnad för 
akuta åtgärder på samtliga brandposter i gata i Piteå kommun. 

2.6 Arbete på brandposter i gata i Piteå kommun ska utföras av PIREVA och bolaget ansvarar för 
att erforderliga drift- och underhållsåtgärder genomförs i rätt tid.  

2.7 Piteå kommun ska ersätta PIREVA för kostnad som Piteå kommun enligt detta avtal ska 
ansvara för. Om parterna inte kommer överens om annat, ska betalning ske efter utfört arbete 
en gång per år.  

2.8 PIREVA ska begära Piteå kommuns godkännande före avvecklande av brandpost i gata inom 
Piteå kommun och före utförande av planerade åtgärder på brandposter i gata som Piteå 
kommun enligt detta avtal ska betala och för vilka kostnaden överstiger ett vid var tid gällande 
prisbasbelopp.  

 

3. Övriga villkor 
3.1 Kostnader som parterna ska dela på ska beräknas enligt självkostnadsprincipen. Parterna är 

överens om att kostnader för eget administrativt arbete, såsom exempelvis planering och 
administrering av arbete, ska bäras av parten själv och inte fördelas mellan dem enligt 1.2 eller 
2.2-2.3 ovan. 
 

 

Piteå den            /          2021        Piteå den            /          2021 

______________________        ______________________ 
Helena Stenberg       Johan Bäcklin 
Kommunstyrelsens ordförande      Verkställande direktör 
Piteå kommun            Piteå Renhållning och Vatten Aktiebolag 
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Bilaga 1 till Överenskommelse om brandposter i Piteå kommun 

Följande 74 väggbrandposter ska avvecklas i enlighet med Överenskommelse om brandposter i Piteå 
kommun, punkten 1.2. 

Nr ID PNAMN 

1.  77276 VBP107  

2. 50957 VBP113  

3. 59029 VBP114  

4. 79850 VBP119  

5. 71227 VBP128  

6. 77664 VBP129  

7. 79528 VBP131  

8. 76167 VBP132  

9. 77286 VBP148  

10. 66360 VBP149  

11. 80009 VBP153   

12. 57037 VBP157   

13. 50714 VBP165  

14. 56626 VBP169  

15. 70600 VBP210  

16. 54821 VBP218  

17. 72490 VBP219  

18. 78447 VBP223  

19. 66995 VBP226  

20. 51341 VBP228  

21. 73483 VBP244  

22. 52773 VBP25  

23. 59654 VBP261  

24. 80827 VBP30  

25. 83903 VBP337  

26. 52766 VBP343   
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27. 71486 VBP344  

28. 63098 VBP347  

29. 61379 VBP384  

30. 58832 VBP388  

31. 67957 VBP409  

32. 73496 VBP419  

33. 66829 VBP424  

34. 53855 VBP435  

35. 75965 VBP437   

36. 63784 VBP44  

37. 54771 VBP443  

38. 78679 VBP454  

39. 76138 VBP458  

40. 70421 VBP459  

41. 69925 VBP461  

42. 74686 VBP491  

43. 66580 VBP553  

44. 75198 VBP571  

45. 54869 VBP577  

46. 72680 VBP59  

47. 55744 VBP605  

48. 66231 VBP613  

49. 76190 VBP614  

50. 75583 VBP617  

51. 81841 VBP626  

52. 80774 VBP648  

53. 72529 VBP699  

54. 83442 VBP712  

55. 68169 VBP718  

56. 52223 VBP731  

57. 62638 VBP733  

58. 68431 VBP743  
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59. 82062 VBP745  

60. 50382 VBP759  

61. 77402 VBP765  

62. 52421 VBP766  

63. 140808 VBP813  

64. 140806 VBP814  

65. 159207 VBP833  

66. 159604 VBP835  

67. 159609 VBP838  

68. 160803 VBP846  

69. 161207 VBP850  

70. 161603 VBP856  

71. 234804 VBP877  

72. 59497 VBP88  

73. 74639 VBP9  

74. 55913 VBP92  

Page 74 of 152



 
§160   
Kommunalt partistöd - 
Piteå Socialdemokratiska 
arbetarekommun 2022 
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Kommunalt partistöd - 
Vänsterpartiet Piteå 2022 
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§162   
Kommunalt partistöd - 
Miljöpartiet Piteå 2022 
21KS70 
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Verksamhetsrapport   för   Miljöpartiet   de   gröna   i   Piteå   2020     
  
  
  

Lokalavdelningens   uppgift   är   att:   
•   bedriva   valrörelser   och   annat   utåtriktat   arbete   till   stöd   för   partiets   idéer   och   
politik   inom   verksamhetsområdet   
•   utveckla   politiken   inom   kommunen   
•   nominera   företrädare   i   allmänna   val   och   till   politiska   organ   inom   
verksamhetsområdet   
•   erbjuda   arenor   för   politiskt   engagemang   
•   uppbära   och   disponera   det   partistöd   som   partiet   erhåller   från   kommunen   

  
På   det   ordinarie   årsmötet   2020   valdes   en   styrelse   och   som   under   hela   
verksamhetsåret   har   bestått   av:   
  

Mats   Dahlberg   Ordförande     
Linda   Utterheim   Kassör     
Maria   Hannu Sekreterare   
Anna   Åström Ledamot     
Lars-Erik   Willberg   Ledamot     
  

Ann-Louise   Hagström   Revisor   
Föreningsservice   sköter   föreningens   löpande   redovisning.   
  

Verksamhetsåret   har   minst   sagt   varit   ett   extraordinärt   år   och   blev   vad   som   skulle   bli   
ett   pandemi-år   utan   dess   like   i   modern   tid.   Covid-19   pandemin   gjorde   till   att   hela   
samhället   ställde   om   till   ett   digitalt   samhälle   och   Folkhälsomyndighetens   råd   blev   allt   
mer   restriktiva   under   årets   gång.   Att   inte   kunna   ha   fysiska   träffar   och   medlemsvård   i   
fysisk   form   gjorde   att   styrelsen   var   tvungen   att   finna   digitala   lösningar.   
  

Vi   erhöll   123   800   kr   i   partistöd.     
  

Årets   kostnader   har   varit   55   111   kr   vilket   till   största   delen   varit   lokalhyra,   
annonsering,   inventarier,   administration   och   medlemsvård.     
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Medlemsvård   
  

Styrelsen   har   inte   kunnat   kalla   till   fysiska   möten   och   träffar   under   större   delen   av   
året.   Digitala   lösningar   har   ersatt   politikerbesök.   
  

Kommunikation   till   medlemmar   har   mest   förflyttats   till   sociala   medier   där   vi   försökt   att   
vara   mer   synliga   än   tidigare   för   att   informera   om   kommunens   och   vår   egen   politik   för   
att   uppmuntra   till   ett   större   politiskt   deltagande.   Vi   har   också   skött   mycket   
kommunikation   via   mail.   
  
  

Möten  
  

Vi   hann   med   att   ha   ett   fysiskt   möte   innan   allt   stängdes   ner.   Den   24   februari   hade   vi   
Lorentz   Tovatt   på   beslut   i   “Vardagsrummet”   vilket   var   ett   mycket   välbesökt   
arrangemang.     
  

Vi   har   tillsammans   med   MP   Norrbotten   haft   digitala   arrangemang   som   kommer   att   
fortgå   även   under   det   här   året.   Alla   medlemmar   har   blivit   inbjudna   till   möten   med:     
  

Partisekreterare   Märta   Stenevi   
Minister   Åsa   Lindhagen   
EU-parlamentariker   Alice   Bah   Kuhnke   
Riksdagsledamot   Rebecka   Le   Moine   
Riksdagsledamot   Lorentz   Tovatt   
Riksdagsledamot   Emma   Berginger     
  

Den   största   förändringen   under   året   har   varit   att   vi   på   grund   av   Christinaprojektet   
varit   tvungen   att   flytta   vårt   kansli.   Flytten   har   medfört   merkostnader   och   vi   har   
samtidigt   passat   på   att   köpa   inventarier   vi   behövt   för   att   möta   de   behov   av   
digitalisering   som   uppstått   i   samband   med   pandemin.   Vi   har   nu   ett   betydligt   större   
kansli   som   vi   kan   använda   för   digitala   möten   och   sammanträden   och   som   vi   efter   
pandemin   kan   använda   för   medlemsträffar   och   mindre   föreläsningar,   snarare   än   
bara   som   kontor.   
  
  

Mats   Dahlberg   
Gruppledare   och   ordförande   under   2020   för   Miljöpartiet   i   Piteå   
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Kommunalt partistöd - 
Moderata Samlingspartiet 
Piteå 2022 
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Kommunalt partistöd - 
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Kommunalt partistöd - 
Kristdemokraterna Piteå 
2022 
21KS74 
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Kommunalt partistöd - 
Liberalerna Piteå 2022 
21KS69 
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§167   
Kommunalt partistöd - 
Sjukvårdspartiet Piteå 
2022 
21KS72 
   

Page 104 of 152



Page 105 of 152



Page 106 of 152



Page 107 of 152



Page 108 of 152



Page 109 of 152



Page 110 of 152



Page 111 of 152



Page 112 of 152



 
§168   
Kommunalt partistöd - 
Skol- och 
landsbygdspartiet Piteå 
2022 
21KS76 
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Kommunalt partistöd - 
Sverigedemokraterna 
Piteå 2022 
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§170   
Information och fattade 
beslut angående 
Coronapandemin 
20KS535 
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§171   
Rapportering av ej 
verkställda beslut 
socialtjänstlagen andra 
kvartalet 2021 
21KS6 
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 Datum: 2021-08-30

  
Socialtjänsten 
 
Ej verkställda beslut, kvartal 2 enligt socialtjänstlagen (SoL) 
 
Bostad med särskild service 

Kön Beslutsdatum 
Kvinna 2021-03-03 

 
Kontaktfamilj 

Kön Beslutsdatum 
Kvinna 2020-05-19 
Kvinna 2020-10-01 
Man 2020-10-28 
Man 2020-10-28 

 
Avlösning i hemmet 

Kön Beslutsdatum 
Kvinna 2021-02-26 

 
Placering enligt SoL § 4.1 

Kön Beslutsdatum 
Kvinna 2021-01-07 

 
Sysselsättning 

Kön Beslutsdatum 
Kvinna 2020-09-23 
Man 2021-01-28 
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§172   
Rapportering av ej 
verkställda beslut lagen 
om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 
andra kvartalet 2021 
21KS5 
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 Datum: 2021-08-30

  
Socialtjänsten 
 
Ej verkställda beslut, kvartal 2 enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
Bostad med särskild service 

Kön Beslutsdatum 
Kvinna 2019-09-27 
Kvinna 2019-11-13 
Kvinna 2020-05-15 
Kvinna 2020-06-10 
Kvinna 2020-08-27 
Man 2020-09-18 
Kvinna 2020-09-28 
Kvinna 2020-10-19 
Kvinna 2020-11-03 
Kvinna 2020-11-13 
Kvinna 2021-02-04 

 
Daglig verksamhet 

Kön Beslutsdatum 
Kvinna 2020-09-29 
Kvinna  2021-01-11 
Kvinna 2021-03-11 
Man 2021-01-13 
Man 2021-02-23 
Man 2021-02-24 
Man 2021-03-05 
Man 2021-03-09 

 
Kontaktperson 

Kön Beslutsdatum 
Man 2021-02-16 

 
Ledsagarservice 

Kön Beslutsdatum 
Man 2021-04-08 

 
Avlösarservice i hemmet 

Kön Beslutsdatum 
Man 2021-02-24 
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§173   
Interpellation (C) - 
Uppföljning av 
suicidprevention 
21KS282 
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Svar interpellation om uppföljning suicidprevention Piteå kommun 

Inledning 

När det gäller uppföljningar av insatser på olika åtgärder eller utifrån det främjande och förebyggande 
arbetet kopplat till psykisk hälsa så finns inte i dagsläget någon övergripande sådan. Varje verksamhet 
i kommunen som på något sätt arbetar med individer och främjande/ förebyggande arbete gör 
uppföljningar inom verksamheten. Rektorer, handläggare, socialtjänst etc.  

För att göra en tillförlitlig sådan på generell-övergripande nivå så bör det vara en koppling till forskare 
och universitet. Detta för att få en så tillförlitlig bild som möjligt.  

Piteå kommun arbetar främst utifrån hälsofrämjande och förebyggande åtgärder som riktar sig till hela 
befolkningen.  Det handlar bland annat om allt främjande arbete i förskola och skola, arbete och 
sysselsättning, bostad, trygga miljöer mm. I det arbetet ligger också elevhälsan, riktade åtgärder inom 
socialtjänsten, tillsynsarbete, utbildningar etc.  Här finns också socialhållbarhet i samhällsplanering.  

Frågeställningar:  

1. Finns det i nuläget någon uppföljning av genomförda insatser och effekter till 
unga i vårt samhälle?  

I Piteå finns in nuläget ingen generell övergripande uppföljning av genomförda insatser och effekter 
till unga i vårt samhälle.  De uppföljningar som görs är Elevhälsosamtal via elevhälsan och 
skolsköterskorna samt enkät Personligt.  

Skolhälsovården har ansvar för uppföljning av det som kommer fram i hälsoenkäter på individnivå 
(sekretessnivån är högre för skolsköterskor och skolläkare), medan rektor har uppföljningsansvar för 
det som framkommer på generell nivå både från Hälsoenkäter och Personligt. 

Region Norrbotten ansvarar för sammanställning av elevhälsosamtalen och redovisar en Rapport 
hälsosamtal i skolan årligen. Där kan man jämföra resultat mellan kommuner i länet.  

 

2. Hur ser det ut för andra riskgrupper (män, äldre HBTQ-personer, individer med 
psykisk ohälsa, ensamkommande m fl) i vårt samhälle?  

Hur det ser ut med psykisk hälsa i länet visar enkäten Hälsa på lika villkor. Den genomfördes senast 
2018 och kommer att genomföras åter under 2022. En övergripande kommunal sammanställning finns 
av enkätsvaren där är frågorna främst indelade utifrån kön och ålder. Övriga riskgrupper är för få i 
antal för att få en exakt bild. Blir på generell nivå i länet/ riket.  

Sammanställningen presenterades för Nämnder, förvaltningar och verksamheter. När det gäller 
uppföljning av genomförda insatser är det varje verksamhet som ansvara för detta.  

 

3. Pågår något arbete för att utforma ett systematiskt arbete som tydliggör hur 
samtidiga insatser kan bidra till att minska risker för självmord? 

Något sådant uppdrag finns inte i kommunen.  
Det pågår många olika aktiviteter inom olika förvaltningar som på olika sätt bidrar till frågan men 
ingen övergripande handlingsplan. 
 
 

4. Finns det gemensamt arbete på lokal nivå som skulle kunna ligga till grund för en 
handlingsplan?  
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Vi hade en tidigare som var kopplad till Handlingsplan olyckor.  Många kommuner har övergripande 
handlingsplaner kopplat till hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. 
Skolan/ Elevhälsan har eget arbete för hur de jobbar förebyggande med bland annat psykisk hälsa.  
Socialtjänsten har en plan kopplat till psykisk hälsa Piteå kommuns Handlingsplan för 2021. Arbetet 
inom ansvariga verksamheter bygger på att främja, förebygga och åtgärda inom sina 
kompetensområden. Det är ju främst sjukvårdens ansvar när den psykiska ohälsan har gått så långt 
som till suicidtankar. Så fort man misstänker att någon mår så dåligt så hänvisar man till primärvården, 
BUP, psykiatri. 

 
 

5. Finns det något samarbete med regionens uppdrag när det gäller att stödja och 
samordna insatser för suicidprevention 

Samarbetet med regionen sker främst mellan skola och socialtjänst. Det är främst på individnivå och 
sker då genom primärvård, psykiatri och BUP.  
Tidigare har även regionen bistått med utbildningsinsatser som dock är oklart framöver på grund av 
omorganisation.   
 
 
Helena Stenberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Interpellation (L) - 
mobbning och kränkningar  
21KS369 
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  2021-10-15 
 

 

Postadress: Box 730, 941 28 Piteå Besöksadress: Telefon: 0911-69 60 00 vx Webbadress: www.pitea.se 
 

 
 
 
Svar på Interpellation (L) - mobbning och kränkningar 
 
Skolan har inget tillsynsansvar för eleverna under tiden de tar sig till och från skolan, 
oberoende på om de åker skolbuss, lokalbuss, länsbuss, promenerar eller åker taxi. Även om 
skolan inte har tillsynsansvaret, så ska personal i verksamheterna anmäla in till rektor om de 
får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt för kränkande behandling, 
trakasserier eller diskriminering. Anmälningsskyldigheten omfattar alla händelser. Rektor ska 
sedan informera huvudmannen, det vill säga nämnden, om alla kränkningar eller misstänkta 
kräkningar så snart som möjligt efter kännedom om händelsen. Det finns inget utrymme för 
att sålla, gallra eller värdera hur allvarlig en händelse är innan den anmäls vidare. 
 
Vid varje sammanträde har Barn och utbildningsnämnden en stående punkt som är ”Mottagna 
anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering” och där redovisas 
alla enskilda kränkningsärenden. Är det en grov kränkning som skett får rektor för enheten 
komma till nämnden och göra en redogörelse över vad som skett, vilka åtgärder som gjorts 
samt vilka resultat som de hittills har gett. Vid en kränkning från lärare mot elev får alltid 
verksamhetschefen för avdelningen komma till nämnden och göra en redogörelse över vad 
som skett, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat som de hittills har gett. 
 
Nämnden får efter varje kvartal en fördjupad rapport om inkomna anmälningar gällande 
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som skett under kvartalet och sedan en 
sammanställning över året. I den fördjupade rapporten får nämnden en redogörelse om vilka 
enheter som kränkningar har skett vid, vart kränkningarna sker och vilken typ av kränkning 
som sker.  
 
Alla våra skolor har egna handlingsplaner för att förebygga och motverka kränkande 
behandling som utgår från nämndens antagna riktlinjer för skyldigheten att anmäla, utreda och 
vidta åtgärder mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Nämnden har även 
sedan föregående år börjat att bjuda in rektorer till vissa nämnder för att de ska få berätta om 
deras arbete för att förebygga och motverka kränkande behandling på deras enheter.  
 
 
 
 
 
 
 
Louise Mörk 
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden  
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Fyllnadsval av ledamot 
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Fyllnadsval av ledamot AB 
Furunäsets fastigheter 
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Fyllnadsval av ledamot - 
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Hedfastigheter i Piteå AB 
19KS105 
   

Page 136 of 152



 
§180   
Fyllnadsval av ledamot - 
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Avsägelse och fyllnadsval 
av Nämndeman vid Luleå 
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Avsägelse samt fyllnadsval 
av ersättare - Kultur- och 
fritidsnämnden 
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Fyllnadsval av ersättare - 
Socialnämnden 
18KS606 
   

Page 141 of 152



 
§185   
Fyllnadsval av ersättare - 
Kommunstyrelsen 
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Avsägelse av ersättare 
Kommunfullmäktige 
18KS602 
   

Page 143 of 152



 
§187   
Interpellation (SD) - 
Sexuella trakasserier inom 
hemtjänsten 
21KS381 
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(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#416239

Datum
2021-09-02 08:44

Ärendenummer: #416239 | (signerad) | Datum: 2021-09-02 08:44

 För- och efternamn
Magnus Häggblad

Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Partibeteckning
Sverigedemokraterna

Är du ersättare?
Nej

2. Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige

Ange vad du vill lämna in
Interpellation

Ange hur du vill lämna in din interpellation
Jag vill skriva min interpellation i e-tjänsten
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Sida
(2 2)

(Signerad)Ärendenummer
#416239

Datum
2021-09-02 08:44

Ärendenummer: #416239 | (signerad) | Datum: 2021-09-02 08:44

Här skriver du din interpellation
Interpellation: Sextrakasserier inom hemtjänsten.
Bakgrund: Med anledning av den numera rikskända händelsen under Maj månad 2021 där en drygt 90-årig kvinna här i Piteå blivit 
utsatt för sexuella trakasserier / våldtäkt av en hemtjänstvikarie med utländsk härkomst så skulle jag vilja ställa några frågor till 
Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Petterson. Jag har inget emot att socialchef Fredrik Sjömark assisterar vid interpellationen.
Ärendet är avslutat och lyckligtvis så fanns riklig bevisning i form av bland annat handdukar med gärningsmannens DNA/sperma 
hemma hos 90-åringen. Hemtjänstvikarien dömdes under Juli månad till fyra års fängelse och utvisning från riket. Mannen dömdes 
mot sitt nekande. Det har även framkommit att fler äldre och dementa kan ha utsatts för samma gärningsman. Gärningsmannen 
saknade enligt uppgift formell vårdutbildning. (PT 23 Juni 2021)
Socialchefen Fredrik Sjömark uttalar sig om ärendet i Piteå-Tidningen under Juni månad där han säger: I nuläget har Piteå kommun 
vidtagit omedelbara åtgärder som rör stöd till den enskilde samt arbetsrättslig och arbetsmiljömässig hantering inom aktuella 
enheter. (PT 4 Juni 2021).
Fråga 1: Skulle Socialnämndens ordförande kunna berätta mer om den arbetsrättsliga och arbetsmiljömässiga hanteringen inom 
aktuella enheter?
Fråga 2: Redogör för de faktiska förändringar till dags dato som kommit till stånd i kommunen och hemtjänstverksamheten med 
anledning av det inträffade. Jag vill veta om allt som ändrats i rekryteringsprocess / anställningsprocess / kravställningar på 
personal osv.
Fråga 3: Anser du i egenskap av socialnämndens ordförande att dessa förändringar är tillräckliga och vilka förändringar vill du se i 
framtiden?
Fråga 4: Hur många nyanlända utlänningar finns anställda inom hemtjänsten av Piteå kommun?
I det moderna Sverige så blir man lätt förknippad med rasism om man väljer att ifrågasätta nyanlända och migranters språk och 
arbetsfärdigheter. Folk som arbetar inom hemtjänsten väljer därför att hålla tyst och sköta sitt jobb även om arbetsmiljön många 
gånger försämras. Försämringen är vida omtalad i media och ett känt faktum. En vanlig upplevelse för mig som 
Sverigedemokratisk förtroendevald att få insikt problemen genom möten med personer i vårdyrket.
I en tidigare interpellationsdebatt så erfor jag att om någon som arbetar inom hemtjänsten önskar ifrågasätta en arbetskamrats språk 
eller kunskapsluckor så är det endast den närmaste chef man kan tala med. Det finns ingen anonym instans att rapportera svårigheter
/oegentligheter med. I och med att även chefer omfattas av rädslan av att bli kallade rasister och vi kan anta högst motvilligt 
rapporterar denna typ av information uppåt i organisationen.
Fråga 5: Kan det finnas behov av en anonym visselblåsartjänst för hemtjänstverksamheten i Piteå?
Fråga 6: I vilket skede ligger utredningen om utdrag ur belastningsregistret för hemtjänstpersonal?
/Magnus Häggblad, Gruppledare Sverigedemokraterna

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Magnus HäggbladNamn: 
197503098951Person ID: 

2021-09-02 08:44Datum: 
98CE6D195ECAB4F9DB027EA06E4D8A3F4BE2A09BSignerad checksumma: 
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Medborgarförslag - Ökad 
prioritering samt 
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Pitholmshöjden 
21KS389 
   

Page 147 of 152



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: Ökad prioritering samt påskyndande av nytt bostadsområde på Pitholmshöjden (egna hem).
	Beskriv och motivera ditt förslag: Piteå Kommun har som mål att erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer och som en del i den översiktsplan som antogs 2016 är huvudmålet att Piteå Kommuns invånare ska öka till antalet. 

De senaste åren har kommunen exploraterat och sålt tomter runt om i Piteå, däribland Strömnäsbacken och Ljungheden som senast. Försäljningen av dessa har gått snabbare än förväntat och visar fortfarande på att efterfrågan är hög. Detta tillsammans med att stans fastighetsmäklare informerar om att det är mycket hög efterfrågan på bostäder och att det är ett begränsat utbud. 

Detta samtidigt som att den kommunala tomtkön växer allt stadigare för varje år (2019 års siffror med drygt 80 personer per år). I förhållande till de tomter som hittills släppts finns det en diskrepans utfrån de tomter som säljs kontra nytillkomna i tomtkön. En bidragande faktor som även kommer öka denna diskrepans de kommande åren kommer vara de industrietableringar som just nu sker i Norrbotten och Västerbotten. Med andra ord finns det ett stort behov att öka prioriteringen och påskynda etableringar av nya bostadsområden. 

Med anledning av att man inte tydligt kan utläsa om medel finns avsätta (mer än att exploteringen för Pitholmshöjden är rangordnad 10:a utifrån budgeten för verksamhetsåren 2021-2023) är mitt förslag är att kommunen ökar prioriteringen och påskyndar de planer som finns för Östra länken och framförallt Pitholmshöjden. Eftersom att en sådan process är tidskrävande är det utifrån detta än mer viktigt med avseende på dena höga efterfrågan. Avseende utformningen av Pitholmshöjden är mitt förslag att fokusera detta/dessa kvarter likt utformningen av Strömnäsbacken, dvs enbart egna hem. Tomter med närliggande flerbostadshus/radhus som exempelvis Ljungheden är inte lika populära. Vilket man dels kan se utifrån att dessa tomter säljs sist och inte har ett lika stort intresse.


