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Förslag till beslut Erhållit
Förening Till vad skall byapengen användas? 2018 2017 2016 2015

Alterdalens Bygdeförening Alterälvshelgen, underhåll badplats 6 000 5 000             7 000 kr 5 000 kr

Arnemarks Intresseförening Uprustning av stranden med ny sand, nya campingbord, förbättra volleybollplanen. 10 000 10 000           10 000 kr 5 000 kr

Blåsmark EFS Upprustning av området kring scoutstugan som är ett utflyktsmål för allmänheten och ligger längs 5 000 10 000           7 000 kr 5 000 kr

Solanderleden
Böle Hembygdsförening Inköp av bildprojektor, takupphängningsanordning samt proj.duk. Inkl installation 9 000 7 000             5 000 kr 5 000 kr

Gråträsk Hembygdsförening Byagården komplettera allmänbeslysningen på parkeringen. 10 000 10 000           3 000 kr 3 000 kr

Ska komplettera sängkläder samt flamsäkra gardiner i byagård samt stugor efter kanotleden.
Komplettera flytvästar och paddlar.

Harrbäckens Byagårdsförening Måla bagarstugan invändigt och lite inventarier till bagarstugan. 3 000 2 000             3 000 kr 3 000 kr

Hemmingsmarks Byavägförening Restaurering av badsjön, Gåssjön. 10 000 7 000             5 000 kr 5 000 kr

Södra Holmfors bygdeförening 5 st bord till byagården totalt 7000kr 5 000 4 000             0 kr 3 000 kr

Hortlax Trädgårdssällskap Upprustning av Brönebackeparken. Växtkompletteringar, rabattkant, 10 000 - 0 kr 10 000 kr

Hälleströms Byaförening Inköp av dammsugare 3 000 3 000             3 000 kr 3 000 kr

Högbacken/Risnabbens -                     3 000             3 000 kr 3 000 kr

medborgarhusförening
Höglandsnäs Byaförening Inköp av dels nya luckor till köksinredning, tapeter för att rusta upp köket. 3 000 1 000             5 000 kr

Jävre Hembygdsförening -                     -                  

Jävrebodarnas Byagårdsförening -                     -                  0 kr 0 kr

Klubbfors Hemb.för. Arrangerar Valborgsmässofirande, midsommarfest, surströmmingsfest etc. 2 000
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Koler Intresseförening Vill ordna ytterbelysningen vid den relativt nya grillkåtan samt förrådet i anslutning till Vindens hus. 10 000 10 000           9 000 10 000
Avser sätta upp 3 st lyktstolpar. 

Kopparnäs Bertnäs Bygdeförening Underhåll och förbättring av grillplats och lekplats. 5 000 5 000             0 kr 5 000 kr

Lakafors-Pålmark Byaförening Större kaffebryggare, hopfällbara bord/stolar, material etc till en utställning om gamla tider, leksaker 10 000 8 000             8 000 kr 8 000 kr

till barnträffarna, friluftsdagar
Förslag till beslut Erhållit Erhållit Erhållit

Förening Till vad skall byapengen användas? 2018 2017  2016 2015
Lillpite Friska Viljor Driftsbidrag Lillpite bagarstuga och annonsering av gemensamma arrangemang i Lillpite 3 000 3 000             3 000 kr        4 000,00 kr

Långnäs Ideella förening 5 000             10 000 kr 7 000,00 kr

Långträsk byaförening Byte av radiatorer och installation av värmepump i bagarstugan. Fortsatt renovering 6 000 7 000             0 kr 8 000,00 kr

av bagarstugan.

Långviks Byahusförening Inköp av material till samlingslokalen samt gemensamma aktiviteter 5 000 2 000             3 000 kr 3 000,00 kr

Vill köpa in nya trädgårdsmöbler, ser möjligheter på återvinningscentralen.

Norrfjärdens Folkets Hus förening Examensfest samt förbättringar för barn och familjer vid badplatsen i Harrträsk tillsammans med 15 000 15 000           15 000 kr 15 000,00 kr

badföreningen

Pitholm Byagårdsförening 0 kr 0,00 kr

Högsböle EFS -                     -                  0 kr 3 000,00 kr

Pålbergets Byaförening Köpa in en luftvärmepump. Vill använda pengarna till att barn och ungdomar kan äta gratis på 10 000 7 000             8 000 kr 10 000,00 kr

föreningens arrangemang

Roknäs Stockbäcken Ny diskmaskin till byagården. 3 000 4 000             5 000 kr 8 000,00 kr

Rosviks byautvecklingsförening Driftskostnader för hemsida och Rosviksbladet. Rosviksdagen. 11 000 9 000             12 000 kr 12 000,00 kr

Gräs- och slyklippning vid badplatsen 

Selsborg Bya och vattenförening -                     1 000             

Sikfors Intresseförening Trivselpeng i föreningslivet, långloppis, Komplettering av flaggor genom byn, Sikforsdagen 6 000 5 000             5 000 kr 5 000,00 kr
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Sjulnäs Byaförening -                     10 000           10 000 kr 10 000,00 kr

Sjulsmark-Långträsk Byaförening -                     6 000             5 000 kr 5 000,00 kr

Skomanstjälens Byaförening Reparera bagarstugan, olika trivselarrangemang, loppis, friluftsdag med korvgrillning, vårfest 3 000 6 000             3 000 kr 3 000,00 kr

samt höstfest. 
Förslag till beslut Erhållit Erhållit Erhållit

Förening Till vad skall byapengen användas? 2018 2017  2016 2015
Sjulsmarks Skoter och Reparation av bron över Rosån vid Ollesbacken. 
Fiskeförening 10 000 10 000           0 kr 5 000 kr

Slammermora vägsamfälld Trivselpeng till gemensam arbetshelg som avslutas med Ängsfest 2 000 - - -

Slammermorauddens vägförening

Storsunds Byaförening -                     3 000             3 000 kr 3 000 kr

Stridholms Bygdegårdsförening Pimpelfiske, i april, Långloppis i maj, Gymnastik 1 ggr/vecka, Cafékväll med fika 3 000 3 000             0 kr 5 000 kr

Svartnäs Kajförening

Svensby Hembygdsförening Hjärtstartare till hembygdsområdet. Pingisbord till sportklubben för att ge byns ungdomar 15 000 12 000 12 000 kr 10 000 kr

 en plats att träffas. Finansiering av tryckning av Svensbybladet. 

Trundön/Trundavans Skoterklubb 0 6000

Vitsands byaförening

Yttersta Hembygdsförening Gemensamma aktiviteter i byn för att skapa samhörighet och trivsel. 2 000 2 000             2 000 kr 2 000 kr

Åträsk Bygdeförening Ny grillplats vid bygdegården, Valborgsfirande 5 000 5 000             5 000 kr 8 000 kr

Summa byapeng 200 000 200 000         169 000 kr 205 000 kr
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2018-04-25

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 49
Begäran om medel ur centrala potten för projektering Västermalm, 
av del av Västergatan
Diarienr 18SBN81

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar reserverade 
investeringsmedel på 500 tkr ur Centrala potten "Exploatering för ökad befolkning" 
för projektering av del av Västergatan.

Ärendebeskrivning
Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att bli 43 000 invånare till 2020, och 46 000 
invånare till 2030. Efterfrågan på centrala lägenheter är högt och detta ställer krav på 
kommunen att erbjuda medborgarna tillgång till attraktiva boendemiljöer. Visionen för 
Västermalm är att det ska bli en ny kompletterande stadsdel som förstorar centrum och som 
blir ett attraktivt område för bostäder och verksamheter. Utbyggnaden av Västermalm 
kommer att ske etappvis och pågå under flera år. I den första etappen bygger Lindbäcks bygg 
110 nya lägenheter med planerad inflyttning i vissa delar under juli 2018. De nya 
byggnadernas entréer är höjdsatta för att minska konsekvenserna av framtida skyfall.

Projekteringen avser utöver själva Västergatan även övriga publika ytor runt Lindbäcks nya 
byggnader, inklusive Prästgårdsgatans förlängning genom Kv. Tallen. Området i stort utgör 
en lågpunkt i centrala Piteå där översvämningar har förekommit vid ett flertal tillfällen, senast 
år 2014. Piteå kommun arbetar i dagsläget med en dagvattenutredning där det ingår ett antal 
förslag på delåtgärder för att minska konsekvenserna av framtida skyfall inom detta område. 
Västergatans höjdsättning, på sträckan mellan Sundsgatan och Storgatans förlängning skall 
som en delåtgärd anpassas till de nya byggnadernas entréer samt garageinfarter och utformas 
för att bättre hantera framtida dagvattenvolymer.

Medel för projektering äskas från kommunstyrelsens pott ”Exploatering för ökad befolkning”. 
Medel för genomförande äskas från VEP 2019-2021.

Beslutsunderlag
 Översiktskarta Västergatan
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Taxa för brandskyddskontroll i Piteå 
Kommun

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Taxa för brandskyddskontroll i 
Piteå Kommun Taxa Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Kommunstyrelsen 2018-05-08 § 126 Tillsvidare
Dokumentinformation För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot 

olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa
Dokumentet gäller för Piteå kommun
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Sid 1

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande 
föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa:

Angivna avgifter exklusive moms.

1. Objekt i småhus

1.1 Grundavgift
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll

1 Helårsbebott hus = 339:35 kr
2 Fritidshus = 772:00 kr

1.2 Kontrollavgift
1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal (30 minuter) = 369:80 kr
2 Överstiger kontrollmomentet 30 minuter debiteras överskjutande tid enligt 4.4
3 Kontroll av ytterligare eldstad med tillhörande rökkanal i samma fastighet 

(20 minuter) = 246:50 kr
I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmaterial 
samt protokollering av brandskyddskontrollen. 
Vid misstanke om otätheter görs täthetsprovning inom tidsintervallet för objektet. 
Överstiger arbetsmomentet tidsintervallet uttas ersättning enligt 4.4. 

2. Övriga objekt

2.1 Kontrollavgift
Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.

3. Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med 
pris som anges i 4.4 samt transportersättning.
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4. Särskilda bestämmelser

1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och 
särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som 
anges i 4.4 samt transportersättning. Dessutom utgår ersättning för den ordinarie 
inställelsen enligt 1.1 eller 2.1 samt administrationsavgift av 110:95 kronor.

2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av 
avståndet fram och åter till förrättningsplatsen.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För 
annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.

3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt 
under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tillägg 
motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

4 Timersättning utgår per man med 739:60 kronor.
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel 
kvartstimme.
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel 
halvtimme.

5 Rengöring/sotning skall utföras vid samma tillfälle som brandskyddskontrollen såvida 
det inte föreligger särskilda skäl. Vid samtidig sotning/rengöring och brand-
skyddskontroll debiteras grundavgiften för brandskyddskontrollen.

5. Indexreglering av taxan

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de 
centrala parterna Sveriges kommuner och landsting och Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.
Sotningsindex börjar tillämpas 2006-04-01.
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Taxa för rengöring (sotning)

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Taxa för rengöring (sotning) Taxa Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Kommunstyrelsen 2018-05-08 § 126 Tillsvidare
Dokumentinformation För utförande av enligt Lag om skydd mot olyckor föreskrivet 

rengörings- och rensningsarbete, undersökningsarbete eller annat 
sådant arbete utgår ersättning enligt denna taxa.

Dokumentet gäller för Piteå kommun
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Sid 1

2018-06-01 -- TV
Kr exkl. moms

1. Objekt i småhus

1.1 Grundavgift
Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2 under ordinarie rengöringstur per gång.

1.1.1 Helårsbebott hus (Antal minuter x 7:65 kr) 19:05 min 145:75

1.1.2 Fritidshus (Antal minuter x 7:65 kr) 45:13 min 345:25

1.2 Objektsavgift (kr/enhet)
Rengöring eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och 
förbindelsekanal eller bikanal.

1.2.1 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW)

1.2.1.1 eldad uteslutande med olja 193:70
1.2.1.2 miljögodkänd panna eldad uteslutande med olja 193:70
1.2.1.3 eldad helt eller delvis med fast bränsle 232:90
1.2.1.4 miljögodkänd panna eldad helt eller delvis med fast bränsle 232:90

1.2.2 Braskamin 172:15

2. Övriga objekt

2.1 Inställelseavgift
Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt 
belägna inom en radie av 10 km från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt 
uttas tilläggs-ersättning för den proportionella delen av den tillkommande 
transporttiden per man och timme med pris, som anges i 4.5.

2.2

2.2.1 Rengöring av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal. För den 
till rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas ersättning

Värmepanna -50 Mcal/h
51 – 100 359:10

101 – 150 416:40
151 – 200 478:05
201 – 250 502:20
251 – 300 538:25
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2018-06-01 -- TV
Kr exkl. moms

2.2.2 Sidopanna -50 Mcal/h 123:80
51 – 100 225:45
101 – 150 282:75
151 – 200 344:40
201 – 250 368:60
251 – 300 404:60

2.2.3 För rengöring eller rensning av annat än under 1.2.2.1 och 2.2.2 angivet objekt uttas 
ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5. Parterna får träffa 
överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

2.3 Tilläggsavgift
2.3.1 Separat rökkanal till sidopanna 30:60
2.3.2 Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 2.2.1 och 2.2.2:

timersättning uttas enligt 4.5. Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris
Beräknat efter tidsåtgång.

3. Undersökningsarbeten m.m.
För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas ersättning per man
och timme med pris, som anges i 4.5 samt transportersättning enligt 4.3.

4. Särskilda bestämmelser
4.1 Om vid utförande av arbete enligt 1.2, 1.3 och 2.2 undantagsförhållande föreligger

Genom avvikelse av nedan nämnt slag, uttas ersättning per man och timme med pris,
som anges i 4.5.
 sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i 

SBN).
 anordning och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av 

standardverktyg.
 för rengöringens genomförande nödvändig demontering och montering av luckor 

och andra detaljer som orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången här 
för uppgår till eller överstiger i 4.5 angiven debiteringsperiod.

 blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.
 användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomst av svårborttagbara

blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av 
anläggningsfel.

 fastsättning av arbetsredskap i kanal eller liknande.
4.2 För hämtning av lös väggstege, som inte förvaras omedelbart intill uppstigningsställe, 

uttas 45:90
tilläggsavgift med 6 min dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt 
4.5, där tidsåtgången uppgår till eller överstiger angiven debiteringsperiod.
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4.3 För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan 
giltigt 68:85
skäl hindrat arbetets utförande på tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök 
ersättning per man och timme med pris som anges i 4.5 samt transportersättning. Då 
uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1. eller 2. samt en 
administrationsavgift med 9 min.
Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per 
påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller 
för befattningshavare i kommunens tjänst enligt centralt utfärdad anvisning.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För 
annat transportmedel än bil uttas ersättning den verkliga kostnaden.

4.4 För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är 
tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris som 
anges i 4.5 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

4.5 Timersättning utgår med 457:65
innefattande även ersättning för nödvändig arbetsledning. För arbete under ordinarie 
arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme.  För övertidsarbete 
räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell 
avtalsenlig väntetid samt tid för bad och omklädsel, där denna utgår särskilt för 
övertidsarbetet.
Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från 
arbetsplatsen.

4.6 I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För 
användande av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat, 
utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse med den betalande.
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Årsrapport för säkerhetsarbetet 2017

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans
Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program      Kommunstyrelse

Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till
Säkerhetsansvarig 1 2017-01-01 2017-12-31

Dokumentinformation Underliggande dokument till riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå 
kommun 

Dokumentet gäller för Kommunkoncernen 
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Inledning
Enligt Piteå kommunkoncernens riktlinjer för säkerhetsarbetet ska ”en årsplanering för 
kommunkoncernens säkerhetsarbete upprättas varje år av säkerhetsgruppen och fastställs av 
kommunstyrelsen”.

Planen för säkerhetsarbetet beskriver hur arbetet ska bedrivas inom de fem säkerhetsområdena: 
skydd mot olyckor, krishantering, internt skydd, informationssäkerhet och säkerhetsskydd samt 
säkerhetsgruppens arbete.

Enligt riktlinjerna skall planen minst innehålla:
• Vad som ska göras under året
• Tidplan
• Behov av personella och ekonomiska resurser
• När och hur uppföljning, utvärdering och avrapportering ska ske 

Säkerhetsgruppens arbete
Kommunens säkerhetsarbete syftar till att skapa trygghet och säkerhet för kommunens 
medborgare, medarbetare och de som vistas i kommunen.  Vi arbetar aktivt för att skydda liv, 
hälsa, egendom och miljö.  Säkerhetsarbetet går i cykler, från att hitta riskerna – förebygga dem 
– begränsa dem och sedan följa upp för att förbättra om det skulle hända igen.  

”Kommunen ska aktivt och systematiskt förebygga och begränsa risker och undanröja hot. 
(…)Denna policy gäller för all verksamhet som kommunen ansvarar för och i tillämpliga 
delar de kommunala bolag eller motsvarande som kommunstyrelsen bestämmer.” 

-Policy för säkerhetsarbetet, Kommunfullmäktige

(72 av 159)



Sida 3 av 11

1. Allmänt säkerhetsarbete
1.1. Kampanjer och aktiviteter 

Säkerhetsgruppen deltar aktivt i kampanjer, aktiviteter och mässor inom respektive område.

Säkerhetsgruppen kommer bland annat att medverka i krisberedskapsveckan vecka 19. Vilket innebär en del 
förarbete som kommer att ske genom träffen med BD-säk samt uppstartsmötet med myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap.

Krisberedskapsveckan utfördes i samverkan med frivilliga resursgruppen vecka 19. 

1.2. Revidering av Policy och Riktlinje
Beskrivning
Kommunstyrelsen fastställde Policy och Riktlinjer för säkerhetsarbetet 2017, vissa förändringar har skett sedan 
dess i omfattning och organisation. Kommunen behöver tydliggöra PIKAB bolagens ansvar utifrån kommunens 
säkerhetsarbete.
Organisationen för säkerhetsarbetet har genomgått vissa förändringar som finns i riktlinjerna.

Genomförande/Resurs
Informationssäkerhets- och säkerhetssamordnaren tar fram ett förslag till säkerhetsgruppen.

Tidsplan 
Klart för beslut Q1

Uppföljning
Vid behov bör policy och riktlinjer revideras.

Genomförande/resurser
Arbetet genomförs internt i säkerhetsgruppen.

Tidplan
Framtagande av reviderade riktlinjer påbörjas i februari 2017 och avslutas i april 2017. Reviderade riktlinjer ska 
fastställas av Kommunstyrelsen senast 2017-06-30.

Beslut om Policy fattades den 2017-11-20, ytterligare revideringar av Riktlinje ska ske. 

2. Skydd mot olyckor

2.1.2. Uppföljning och utvärdering handlingsprogram 
Uppföljning av aktiviteternas genomförande samt nyckeltal. Den nämnd som ansvarar för en aktivitets 
genomförande ansvarar också för att årligen i december rapportera om genomförande till säkerhetsgruppen. 
Ovanstående genomför i ”Genvägen” och rapporteras till kommunstyrelsen under första kvartalet 2017. 

Genomfört, V:\SAMARBETE\Säkerhetsgruppen\LSO\Uppföljning LSO\2016 

(73 av 159)



Sida 4 av 11

2.1.3. Informationsspridning av plan och program samt Risk- och 
sårbarhetsanalys 

Beskrivning
2004 kom Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Den lägger ett större ansvar på den enskilde än vad som tidigare 
var fallet. Den grundläggande principen är att enskild fysisk eller juridisk person själv ska vidta de åtgärder som 
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Först om och när den 
enskilde inte själv eller med hjälp av någon annan kan klara av en olyckssituation kan det allmänna få ett ansvar 
att ingripa.
För att den enskilde på ett effektivt och lämpligt sätt ska kunna ta sitt ansvar måste denne ha kunskaper om sina 
risker, men även en god insikt om kommunens kapacitet vid en eventuell olycka. Den enskilde måste ha 
information om vilka räddningsinsatser kommunen kan genomföra.
En kommun skall genom rådgivning och information eller på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra 
sina skyldigheter enligt denna lag.

Genomförande/resurser
Tidplan
Uppföljning
I samband med varje ny risk- och sårbarhetsanalys, nya handlingsprogram och plan för hantering av 
extraordinära händelser dvs. vart fjärde år, bör information ges till beslutsfattare, anställda och innevånare.

Ej genomfört pga personalbrist på kommunikationsavdelningen

2.2. Krishantering
Samtliga arbeten inom området krishantering budgeteras ur kommunens ersättning från staten enligt 5kap 1§ om 
kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

2.2.2. Övning enligt Plan för extraordinära händelser
Beskrivning
Enligt Plan för extraordinära händelser ska kommunen öva en gång per år. Under 2017 ska kommunen öva 
stabsmetodik med ett scenario enligt risk- och sårbarhetsanalysen som grund. Övande förmågor ska vara 
krisledningsstab samt stödfunktionerna enligt planen. 

Genomförande/Resurs
Säkerhetsgruppen genomför uppdragsdialog, där syfte och mål samt hantering av erfarenheter från övningen 
klargörs:

 Behovsanalys 
 Syfte och mål med övningen.
 Scenariotema.
 Resurser.
 Hur erfarenhetshanteringen efter övningen ska gå till.

samt datum för övning och utvärdering. Säkerhetssamordnaren planerar sedan utifrån uppdraget och skapar 
övningsbestämmelserna. 
En extern resurs från Älvsbyn bör användas under planeringsfasen samt som utvärderare under övningsdagen.  

Tidsplan
Uppdragsdialogen bör genomföras Q3 och datum för övning bör även det fastställas då. Sedan finns tid att 
planera övningen och besluta datum för övning. 

Uppföljning
Enligt fastställt utvärderingsdatum och övningsbestämmelser
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Övningen genomfördes den 27 november 2017, utvärdering genomfördes 2018-02-13

2.2.3. Implementera UMS i kommunen 
Beskrivning
Kommunen köpte 2015 in ett massalarmeringssystem som snabbt och enkelt ska kunna underlätta för att varna 
och informera kommuninvånarna om olika krishändelser. 
Innan systemet kan användas måste Riktlinjer för hur detta system ska användas skrivas, behörigheter ska delas ut 
och utbildning ska ske. Därtill bör en informationskampanj göras inom kommunen för att, om möjligt få fler 
verksamheter att aktivera sig i detta system. 

Genomförande/Resurs
Tidsplan
Uppföljning

Ej genomfört pga personalbrist på kommunikationsavdelningen

2.2.4. Revidering av ”väpnat våld i skolmiljöer”
Beskrivning
De flesta skolskjutningar orsakar initialt stor skada och lidande innan polisen är på plats. Detta betyder att ett 
stort ansvar kommer att ligga på skolan i inledningsskeendet. En viktig del blir att ha ett bra förebyggande arbete 
på alla plan och nivåer för att minimera risker att situationer uppstår och minimera skador vid en eventuell 
händelse. Men i den akuta fasen är där två huvudaktörer – skola och polis. 

Genomförande/Resurs
Säkerhetssamordnaren skapar ett förslag som sedan beslutas av kommunchef. Arbetet som sådant är inte stort och 
kommer inte att ta mycket tid i anspråk. 

Tidsplan
Färdigställs under Q3

Uppföljning
Kommunen har en plan som då och då behöver ses över. En plan är ett levande dokument som måste förändras 
med tiden.

Ej genomfört. Avvaktar resurs från utbildningsförvaltningen

2.2.5. Risk- och sårbarhetsanalysen
Utifrån den risk- och sårbarhetsanalys som genomfördes i kommunens samtliga 
samhällsviktiga verksamheter fastställdes sårbarheter som genom en god planering går att 
minska. Dessa var/är: Robusta upphandlingar, Drivmedelsförsörjning till prioriterade 
användare, Reservlokaler, Trygghetspunkter med reservkraft, Skyddsområde runt 
Pitholmsheden och Klimatanpassning. För mer information se kommunens risk och 
sårbarhetsanalys. 

Plan för klimatanpassning
Beskrivning och genomförande
Genomförandeplanen föreslås att ske i två steg, steg 1 under 2017 och steg två 2018.
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Under våren 2017 kommer säkerhetssamordnaren att bjuda in berörda verksamheter till ett möte där de 
informerar om genomförandeplanen. Därefter bokar varje verksamhet ett möte med säkerhetssamordnaren. Under 
det mötet erbjuds metoden som bör användas och verksamheten står för kunskapen som ska fylla den riskmatris 
och tabell som behövs för nästa steg.

Resultatet av mötet ska resultera i en samlad bild där varje utpekad verksamhet fylla i sina risker i en tabell.
 
Tidsplan
Samtliga berörda verksamheter ska ha genomfört detta arbete under 2017. 

De verksamheter som behöver göra en fördjupad inventering i risker är:
1. Samhällsbyggnad – Fysisk planering och teknik och gator.
2. Socialtjänsten – äldreomsorgen och stöd och omsorg
3. Kultur, park och fritid – park och fritid (fastigheter)
4. Kommunledningskontoret – informationsenheten
5. Fastighets- och serviceförvaltningen 
6. Utbildningsförvaltningen
7. Piteå Hamn
8. PiteEnergi
9. Pitebo
10. Pireva 
11. PnF

Uppföljning
Uppföljning av genomförande åtgärder utifrån riskinventeringen ska göras under 2019

Samtliga verksamheter har genomfört en riskinventering.

Trygghetspunkter
Beskrivning
Kommunen saknar idag en beredskap för vilka fastigheter som ska/kan användas som ”trygghetspunkter”. Vid ett 
elavbrott har vissa kommunala fastigheten ström till cirkulationspumpen under en tid så att fastigheten kan 
värmehållas. Men det är inte bara värme som en trygghetspunkt behöver; det behövs el för matlagning, hygien 
och information.  Detta betyder att trygghetspunkten måste utrustas med ett reservkraftverk eller ett mobilt 
reservkraftverk, om ett mobilt reservkraftverk ska användas måste fastigheten förberedas för just detta. 

Genomförande/Resurs
Säkerhetsamordnaren och en representant från fastighets- och servicekontoret skapar planeringsunderlaget. 

Tidsplan
Genomförs under 2017 med ett färdigt planeringsunderlag till Q4. Därefter måste beslut om extraresurser fattas 
då kostnaden för rätt antal reservkraftverk kan bli stort.

Ute på remiss till berörda verksamheter. 

Drivmedelsförsörjning
Beskrivning
Kommunen saknar i dagsläget en plan för hur vi ska prioritera under ett avbrott/brist. 
Inga avtal finns för säker leverans, av något slag, och ingen plan för hur vi ska praktiskt genomföra en tankning 
till de samhällsviktiga verksamheternas reservkraftverk. 

(76 av 159)



Sida 7 av 11

Genomförande/Resurs
Säkerhetsamordnaren och en representant från fastighets- och servicekontoret samt en resurs från GIS skapar 
planeringsunderlaget.

Tidsplan
Genomförs under 2017 med ett färdigt planeringsunderlag till Q4.

Uppföljning
En plan är ett levande dokument som måste förändras med tiden. Bör ses över vart 4 i samband med Styrel.

Inventeringslistor från två bolag fattas. Materialet finns här: 
V:\SAMARBETE\Säkerhetsgruppen\LEH\Beredskapsplaner\Drivmedel

2.2.6. Totalförsvarsplaneringen
Statens förväntningar på kommunernas förberedelser för verksamheten under höjd beredskap kommer öka och 
behöver konkretiseras. Enligt nuvarande överenskommelse ska kommunerna vidta åtgärder för att säkerställa att 
krisledningen inom kommunen har grundläggande kunskaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap samt 
vidmakthållande för utomhusvarning. 
Planering för höjd beredskap kommer att ställa höga krav på samtliga aktörer avseende bland annat förmåga till 
operativt tempo, beslutsfattande, informationsdelning, kriskommunikation, flexibilitet, robusthet och hantera 
hemliga uppgifter. 
Till viss del kan detta påbörjas redan idag utan större kostnader. Det kan handla om att öka säkerhetsskyddet, 
delta i kunskapshöjande åtgärder samt som motspel i övningar som tex försvarsmakten eller andra myndigheter 
genomför. 

Regionala totalförsvarsdagarna genomfördes i Umeå den 10-11 oktober, därefter startade 
kommunens arbete.

2.3. Internt skydd
2.3.2. Skaderapportering 

Under året fortsätter arbetet med implementering av de nya skaderapporteringsrutinerna som 
har fastställts. Säkerhetssamordnaren koordinerar detta arbete.

2.3.3. Årsrapportering till försäkringsbolaget
Beskrivning
Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) önskar årligen en rapport. Denna ska innehålla specifika rubriker och 
författas utifrån en mall. Syftet mad rapporten är att beskriva det förebyggande arbete som genomförs i 
delägarkommunerna för bolaget och återförsäkrarna. 

Genomförande/resurs
Under året ska samtliga förvaltningar och de bolag som är med i SKFAB skriva ner de skadeförebyggande arbetet 
som de genomför. Materialet ska skickas in till säkerhetsgruppen i januari och sedan sammanställs detta av 
säkerhetssamordnaren till en rapport. Rapporten ska vara SKFAB tillhanda i februari.

Rapporten skickades till försäkringsbolaget i början av februari.

2.3.4. Revidering av Riktlinjer för internt skydd
Beskrivning
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Enligt Piteå kommuns riktlinjer för säkerhetsarbetet ska närmare riktlinjer avseende det interna skyddet utformas 
i separat dokument. Uppdraget att utforma dessa åligger kommunens säkerhetsgrupp. Riktlinjer ska utformas för:
 Förebyggande av inbrott och stöld
 Förebyggande av skadegörelse
 Förebyggande av vattenskador
 Installation av brandskyddsanläggningar
 Metod för riskanalys
 Skaderapportering

Genomförande/Resurs
Säkerhetssamordaren, representanten från fastighet och servicekontoret samt en resurs från räddningstjänsten 
reviderar och uppdaterar befintligt dokument utifrån ny lagstiftning och kommunens intentioner.  

Tidsplan
Genomförs under 2017 så det är klart för beslut Q4

Uppföljning 
Revideras vid behov dock senast 2027.

Pågår men framskjutet, kommer att fortgå under 2018

2.4. Informationssäkerhet 
2.6.1. Implementering av Dataskyddsförordningen

Beskrivning
EU har beslutat om ett nytt regelverk om persondataskydd – Dataskyddsförordningen.
I maj 2018 blir dataskyddsförordningen svensk lag och ska börja tillämpas. Den kommer att ersätta 
personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL). Tillsynsmyndighet för den nya lagen är 
Datainspektionen och som tillsynsmyndighet kan inspektionen i vissa fall döma ut en administrativ sanktionsavgift 
på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av organisationens omsättning när en organisation missköter sin 
behandling av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen innehåller flera förändringar jämfört med nuvarande regler och kommuner, landsting 
och regioner behöver redan nu börja förbereda sig på de nya reglerna. 
Kommunen behöver börja planera hur anpassning ska ske till förordningen, nyckelpersoner behöver involveras 
och hjälpa till med att exempelvis införa nya rutiner för att tillmötesgå dataskyddsförordningens utökade krav på 
öppenhet och de registrerades rättigheter. 

Anpassningen till förordningen kräver att kommunen ser över sin interna styrning och sina riktlinjer för hur 
hantering av personuppgifter sker. Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid den personuppgiftsansvariges 
skyldighet att kunna visa att förordningen följs, vilket kan medföra krav på ökad dokumentation. Utöver detta 
väntas anpassningen få stor påverkan i frågor om budget, IT-system, personal, styrning och kommunikation.

Genomförande/resurser
En omfattande utredning av förordningens krav och innebörd, samt en inventering av hur hantering av 
personuppgifter sker inom kommunen idag är nödvändig som ett första steg i anpassningen till 
dataskyddsförordningen. Arbetet kommer att bedrivas i projektform med en projektgrupp bestående av e-
samordnare, kommunarkivarie, kommunjurist, kommunsekreterare och informationssäkerhetsstrateg. 

Projektet kommer att involvera personer ur hela kommunens verksamheter i olika skeden, arbetet planeras att 
kunna påbörjas under hösten efter beslut från kommunstyrelsen.
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Informationssäkerhetsstrategen ansvarar för att utreda och inventera informationssäkerhetsrelaterade frågor 
kring anpassningen såsom informationsklassning, risk och sårbarhetsanalys, incidenthantering och rapportering 
samt revidering av styrande dokument.

Tidplan

Arbetet med den första fasen har startat under 2016 där upphandling av ett IT-stöd genomförs via e- nämnden 
under första kvartalet 2017. Fas ett väntas slutföras under tredje kvartalet 2017. 

Uppföljning
Avrapporteras löpande till säkerhetsgruppen och kommunchef.

Projektet pågår , under hösten 2017 genomfördes en omstart och omfördelning av roller med 
ny projektledare. Informationssäkerhet har en tydlig roll  som centralt stöd för projektet..

2.6.2. Säker väg till molnet
Beskrivning
Användningen av molntjänster inom kommunkoncernens verksamheter ökar som en följd av digitaliseringen. 
Avsaknaden av en formell process och bristande beställarkompetens kring informationssäkerhet gör att kvaliteten 
på upphandling och säker hantering av molntjänster varierar. Kommunens IT-avdelning ser en ökad efterfrågan 
när det gäller informationssäkerhet rörande molntjänster och har därför anlitat en extern konsult som stöd för 
projektet.

Genomförande/Resurs
Arbetet kommer att bedrivas i projektform med en projektgrupp bestående av e-samordnare, kommunjurist, IT-
chef, IT-driftchef, IT-strateger från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Socialförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen, upphandlare IT samt IT-chef Pite Energi.

Informationssäkerhetsstrategen ansvarar för ledning av projektet samt tillsammans med konsulten utbildning av 
projektgruppen.

Tidsplan
Projektet startas upp och väntas slutföras under första kvartalet 2017 

Uppföljning
Projektet slutrapporteras i form av en processbeskrivning för säker väg till molnet under andra kvartalet 2017.

Projektet pågår men försenat på grund av projektet med implementering 
dataskyddsförordningen.

2.6.3. Informationssäkerhet i digitaliseringsarbetet
Beskrivning
Digitaliseringen inom kommunen har startat under 2016 och leds av e-samordnaren. Handlingsplan för 
digitalisering är framtagen och processarbetet är i inledningsskedet. Det finns ett behov ute i verksamheterna att 
få ett samlat stöd i detta arbete där informationssäkerhet utgör en del tillsammans med arkivering, inköp, juridik 
och teknik.
Projektet syftar till att ta fram ett startkort för digitaliseringsprocessen.
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Genomförande/Resurs
Projektet leds av e-samordnaren och informationssäkerhetsstrategen ansvarar för att stödja projektet rörande 
informationssäkerhetsrelaterade frågor kring digitalisering samt de delar som rör informationssäkerhet i de 
styrdokument som kan behövas tas fram.

Tidsplan
Projektet startas upp under 2017 efter beslut av kommunchef.

Uppföljning

Projektet pågår men vilar till förmån för implementeringen av dataskyddsförordningen.

2.4. Säkerhetsskydd 
2.6.4. Våldsbejakande extremism

Beskrivning
Kommunen har ett uppdrag från Nationella samordnaren att fram en handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism (som Piteå kommun valt att kalla för lokal strategi mot våldsbejakande extremism) enligt de 12 
rekommendationer från Nationella samordnaren.

Genomförande/Resurs
Arbetet bedrivs med hjälp av en projektgrupp innehållande personer från socialförvaltningen, 
flyktingverksamheten, barn- och utbildningsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen.

Tidsplan
Arbetet påbörjades under 2016 och kommer slutföras under 2017.

Uppföljning
Förslag till strategi överlämnas till kommunchef för vidare beslut.

Arbetet är klart och ny riktlinje för VBE finns antagen

2.6.5. Säkerhetsanalys
Beskrivning
Säkerhetsanalysen är ett viktigt instrument i arbetet med kommunens säkerhetsskydd och kommande 
totalförsvarsarbete. Det är viktigt att under 2017 fokusera kraft kring detta arbete.

Genomförande/Resurs
Med befintliga resurser, påbörja arbetet och ta hjälp information och kunskap från andra verksamheter i 
kommunen och dess bolag.

Tidsplan
Under 2017 påbörja arbetet och förhoppningsvis kunna avsluta det likaså under 2017.

Uppföljning
Årligen, eller vid behov, följa upp och revidera säkerhetsanalysen om så krävs.

Arbetet med säkerhetsanalysen har legat still men kommer tas upp igen under 2018
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2.6.1. Hot och våld mot politiker 
Beskrivning
Vi har under 2016 sett ett ökat näthat i sociala medier samt riktade hot gentemot kommunens politiker och 
tjänstemän, vilket gör att behovet av att belysa denna fråga om hot och våld mot tjänstemän och politiker har 
blivit än mer aktuell. Under 2017 så är tanken att planera och genomföra en seminarie/föreläsningskampanj riktat 
till våra politiker.

Genomförande/Resurs
Att med befintliga medel planera och genomföra, vid ett eller ett par tillfällen, en föreläsning där man bjuder in 
våra politiker till att lyssna på en föreläsare inom ämnet, ställa frågor och föra en dialog kring frågan. Eventuellt 
kan resurser från SKL komma på fråga i form av föreläsare.

Tidsplan
Under 2017.

Uppföljning
Utvärdering som fylles i av deltagare vid dagens slut som sedan sammanställs till säkerhetsgruppen för 
redovisning.

SKL har bjudits in att föreläsa i ämnet för kommunfullmäktige och föreläsningen 
genomfördes under oktober 2017 av Björn Kullander på SKL. Presentationen skickades ut 
till fullmäktige dagarna efter föreläsningen.
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1. Inledning
Enligt Piteå kommuns riktlinjer för säkerhetsarbetet ska ”en årsplanering för kommunens 
säkerhetsarbete upprättas varje år av säkerhetsgruppen och fastställs av kommunstyrelsen”.

Planen för säkerhetsarbetet beskriver hur arbetet ska bedrivas inom de fem säkerhetsområdena: 
skydd mot olyckor, krishantering, internt skydd, informationssäkerhet och säkerhetsskydd samt 
säkerhetsgruppens arbete.

Enligt riktlinjerna skall planen minst innehålla:
• Vad som ska göras under året
• Tidplan
• Behov av personella och ekonomiska resurser
• När och hur uppföljning, utvärdering och avrapportering ska ske 
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2. Säkerhetsrådets arbete
Kommunkoncernens säkerhetsarbete har som syfte att skapa trygghet och säkerhet för 
kommunkoncernens medarbetare, medborgarna och de som vistas i kommunen samt egendom 
och miljö. Personsäkerheten prioriteras alltid i allt säkerhetsarbete.  

Kommunkoncern ska aktivt och systematiskt förebygga och begränsa risker och undanröja hot 
och säkerhetsarbetet ingår som en naturlig del i kommunkoncernens kvalitetsarbete.

-Policy för säkerhetsarbetet, Kommunfullmäktige

2.1. Civilförsvarsplaneringen
Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020 anger riksdagen att den 
säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats och att det innebär förändrade krav på 
den svenska totalförsvarsförmågan. 
Samtliga arbeten inom området civilförsvarsplanering budgeteras ur kommunens ersättning 
från staten enligt 5kap 1§ om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 

Målet för det civila försvaret är att:
• värna civilbefolkningen,
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
• bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Under kommande år ska Sverige totalförsvarsplanera enligt regeringens beslut. 
Säkerhetsgruppen kommer att vara den sammankallande och ledande av arbetet. Men själva 
arbetet måste ske i utsedda verksamheter. Vilket kräver stort engagemang från verksamheternas 
sida. 

Den regionala grundsynens förslag till övergripande målbild för totalförsvaret till år 2020:
• Identifiera försvarsmaktens behov av stöd på regional nivå
• Identifiera skillnader mellan ordinarien rutiner och rutiner som måste tillämpas vid höjd 

beredskap avseende samverkan
• Kunna beskriva nuläget i egen organisation angående signalskydd och säkerhetsskydd
• Ta fram alternativa rutiner för att kunna samverka vid höjd beredskap
• Utveckla former för ledning under höjd beredskap i region nord
• I första hand verka från skyddad ledningsplats under störda förhållanden
• I andra hand verka från icke skyddad ledningsplats under störda förhållanden
• Planera för alternativ ledningsplats (uttagning, reservkraft, logistik, etc)
• Planera för en regional gemensam skyddad ledningsplats
• Identifiera uppgifter för egen organisation 
• Dimensionera krigsorganisation
• Bedöm behov av säkerhetsklassning
• Krigsplacera egen personal
• Krigsplacera pliktpersonal (frivilligorganisationer)

Regeringen har sedan valt att lyfta fram några särskilt prioriterade områden inom vilka 
förmågan ska stärkas per 2018-12-31:
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• planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av 
kritiska förnödenheter, egendom och tjänster genom exempelvis avtal, lager, förfogande 
och ransonering,

• aktörsgemensam samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som 
ställs vid höjd beredskap,

• planering för att verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats
• krigsplacering av personal

För att kommunkoncernen ska kunna uppfylla dessa krav behöver kommunkoncernen under 
2018 genomföra vissa aktiviteter; säkerhetsklassa personal, genomföra en säkerhetsanalys, 
utreda och politiskt fastställa vilka verksamheter som är samhällsviktiga utifrån tre nivåer (höjd 
beredskap, mobilisering och krig), genomföra en kontinuitetshantering hos utpekade 
verksamheter, utifrån kontinuitetshanteringen krigsplaceras personal, förbereda befolkningen 
för kris och krig genom information, utbilda och förankra civilförsvarsplaneringen politiskt 
samt införskaffa signalskydd. 

2.1.2. Samhällsviktiga verksamheter
Beskrivning
Vårt samhälle måste fungera även vid en allvarlig kris och när det gäller krisberedskap är vissa 
samhällsfunktioner viktigare än andra. Det är dels de verksamheter som måste fungera för att vi 
inte ska hamna i allvarliga kriser, dels de som ska hantera kriser när de väl inträffar. Alla 
verksamheter anser sig själva vara viktiga men enligt de grundläggande värdena i Sverige 
måste vi värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att 
upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter. Av den anledningen behövs ett politiskt beslut till vilka verksamheter som 
kommunkoncernen finner viktiga innan händelsen. 

En samhällsviktig verksamhet har följande definition, där ena eller båda kriterierna ska vara 
uppfyllda.

1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med 
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris 
inträffar i samhället.

2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris 
i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Genomförande/Resurs
Säkerhetsrådet ser över och revidera tidigare politiska beslut utifrån nivåerna. 

Tidsplan
Politiskt beslut på samhällsviktiga verksamheter senast Q2.

Uppföljning
Bör ske vart fjärde år. 

2.1.3. Kontinuitetshantering och RSA
Beskrivning
Kontinuitetshantering bidrar till ett mindre sårbart samhälle och är en metod för att på ett 
strategiskt sätt skapa en förmåga att kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet på en tolerabel 
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nivå oavsett vilken typ av störning som organisationen utsätts för. Det handlar om att skapa en 
robusthet för kommunkoncernen som organisation att bättre kunna hantera förluster av delar 
av, eller hela, den operativa förmågan och därigenom skydda kommunkoncernens intressenter, 
rykte, varumärke och våra värdeskapande aktiviteter.

Genomförande/Resurser 
Kontinuitetshantering ska genomförd hos kommunkoncernens samhällsviktiga verksamheter. 
Arbetet med kontinuitetshantering påbörjas våren 2018.
Arbetet är resurskrävande enligt metod, varje samhällsviktig verksamhet måste avsätta minst 
två dagar för att få en väl fungerande strategi. 

Tidplan
Alla utsedda samhällsviktiga verksamheter skall ha en kontinuitetsstrategi sommaren 2018.

Uppföljning
Kommer att ske enligt det systematiska säkerhetsarbetet, vart fjärde år inför risk- och 
sårbarhetsanalysen och planen för hantering av extraordinära händelser. 

2.1.4. Krigsplacering
Beskrivning
Varje myndighet ska i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav. I kommunkoncernens 
planering för totalförsvaret ska det ingå att kommunkoncernen under höjd beredskap ska 
fortsätta sin verksamhet så långt det är möjligt med hänsyn till tillgången på personal och 
förhållandena i övrigt.
Beredskapslarm innebär order till den som är krigsplacerad inom totalförsvaret enligt lagen 
eller på annan grund att omedelbart inställa sig till tjänstgöring enligt krigsplaceringsorder. 

Genomförande/Resurs
När kontinuitetshanteringen är genomförd framgår det vilka funktioner som bör krigsplaceras. 
Krigsplaceringen utförs i samverkan mellan säkerhetsrådet och personalkontoret men det är 
rekryteringsmyndigheten som utreder vilken funktions som placeras vart då personerna bakom 
funktionerna kan vara krigsplacerad på annat håll. 

Tidsplan
Krigsplacering av berörda funktioner/personer måste vara färdig till Q4.

Uppföljning
Bör ske årligen.

2.1.5. Krisberedskapsveckan 
Beskrivning
Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har 
MSB startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, 
frivilligorganisationer och länsstyrelser. Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen om hur 
människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst 
krig.
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Genomförande/Resurs
Planering sker i säkerhetsrådet och genomförs enligt plan av Frivilliga resursgruppen och 
säkerhetssamordnaren. Beroende på årets kampanj kan en resurs från 
kommunikationsavdelningen behövas under hela kampanjen. Själva krisberedskapsveckan är 
mellan den 28 maj till den 3 juni. 

Tidsplan
Planering och förarbete genomförs före den 28 maj. 

Uppföljning
Utvärdering genomförs i deltagande verksamheter och sammanställs av säkerhetssamordnaren. 

2.1.6. Signalskydd
Beskrivning
Signalskydd är per definition, åtgärder som syftar till att förhindra obehörig insyn i och 
påverkan av telekommunikations- och IT-system med hjälp av kryptografiska metoder och 
övriga signalskyddsåtgärder.

Enligt försvarsmaktens författningssamling 2005:2 ska varje myndighet uppfylla följande 

2 § Varje myndighet skall se till att den personal som nyttjar, betjänar eller på annat sätt 
hanterar telekommunikations- och IT-system har kunskap om hur dessa system kan hotas 
genom avsiktlig eller oavsiktlig obehörig insyn eller påverkan.

7 § Varje myndighet som innehar signalskyddssystem skall ha en signalskyddschef. Om 
myndigheten består av flera enheter gäller detta varje enhet. Signalskyddschefen har till 
uppgift att ansvara för ledning och samordning av signalskyddstjänsten. Om det finns särskilda 
skäl får en signalskyddschef vara signalskyddschef för andra enheter inom myndigheten, eller 
för en annan myndighet eller en eller flera av dess enheter efter överenskommelse mellan 
berörda myndigheter. Det skall finnas en biträdande signalskyddschef vid varje myndighet som 
inte har en egen signalskyddschef. Om myndigheten består av flera enheter gäller detta varje 
enhet.

För att kommunen ska kunna kommunicera säkert och uppfylla kraven för att hantera 
exempelvis hemlig information utifrån totalförsvarsperspektivet behöver kommunen ha en 
organisation och systemstöd för signalskydd.

Hur signalskyddet med tillhörande organisation ska se ut för kommunen behöver utredas i 
samverkan med Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Genomförande/Resurs
Signalskydd ingår i informationssäkerhetsområdet, CISO ansvarar för utredningen och 
samverkar med övriga säkerhetsfunktioner i frågan.

Tidsplan
Utredningen påbörjas under Q2 2018 och avslutas om möjligt under Q1 2019
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Uppföljning
Utvärdering och förslag på åtgärder rapporteras till säkerhetsgruppen

2.2. Skydd mot olyckor
2.2.2. Uppföljning och utvärdering handlingsprogram 

Uppföljning av aktiviteternas genomförande samt nyckeltal genomförs årligen. Den nämnd 
som ansvarar för en aktivitets genomförande ansvarar också för att årligen i januari - februari 
året efter rapportera om genomförande till säkerhetsgruppen. Ovanstående genomför genom en 
enkät och rapporteras till kommunstyrelsen under första kvartalet 2018. 

2.2.3. Riskinventering för handlingsprogram
Beskrivning
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen för varje ny mandatperiod 
upprätta handlingsprogram, räddningstjänst verksamhet och förebyggande verksamhet. Dessa 
kommer att upprättas utifrån den riskinventering som görs under 2018.
Handlingsprogrammen ska beskriva vilka risker som finns i kommunen för skada på liv, hälsa, 
egendom och miljö, samt hur kommunen avser minska dessa risker. 

Genomförande/resurser
Riskanalysen för skydd mot olyckor baseras på kommunens riskinventering och kompletteras 
med statistiskt underlag och jämförelser, detta tas fram av säkerhetsgruppen.

Tidplan
Arbete med riskinventeringen startar våren 2018 och nytt handlingsprogram ska fastställas av 
kommunfullmäktige senast 31 oktober 2019.

Uppföljning
Se punkt 1.1.2. 

2.2.4. Fallolyckor
Beskrivning 
Siffror från Socialstyrelsens patientregister visar att cirka 70 000 personer blir inlagda på 
sjukhus på grund av fallolyckor varje år. Fall är dessutom den vanligaste orsaken till 
dödsolyckor, över tusen personer skadas så allvarligt att de avlider. Det är fyra gånger så 
många jämfört med dem som omkommer i trafiken - och en fördubbling sedan år 2000.
Under tiden 2013 till 2050 kommer antalet äldre (65 +) öka med nästan 50 procent eller med 
nästan niohundra tusen personer. Den procentuellt sett största ökningen kommer att ske i den 
allra äldsta åldersgruppen, 80 +, där antalet män beräknas öka med mer än 140 procent och 
kvinnorna med ca 90 procent. Med en åldrande befolkning kommer ökade kostnader för 
fallolyckor, både för kommun och region.
Under fler år har antalet skador och dödsfall orsakat av fall bland äldre i Piteå varit högt. 
Frågan har funnits med ibland annat kommunens Handlingsprogram mot olyckor men har inte 
varit en prioriterad fråga samt att man inte direkt hittat rätta arbetsmetoder för att komma 
tillrätta med problemen.

Genomförande/resurser
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Projektupplägget är indelat i tre steg; Inventering, Kunskapshöja information och Förankring. 
Projektgruppen består av funktioner från säkerhet, folkhälsa, socialtjänsten och Region 
Norrbotten. Inventeringen ska därefter ge nyckelpersonerna som bör ingå i det fortsatta arbetet. 
Arbetet är förankrat av Folkhälsorådet. 

Tidplan
Tidsplaneringen för arbetet finns i projektplanen. Fram till oktober 2018 pågår inventeringen, 
november 2018 genomförs ”balansera mera”. Q1 2019 pågår kunskapshöjningen och i Q2 
presenteras förankringen för utförande verksamheter. Därefter är tanken att arbetet ska bli en 
del i vardagsarbetet.

Uppföljning
En utvärdering kommer att genomföras under året 2019

2.2.5. Plan för klimatanpassning
Beskrivning och genomförande
Genomförandeplanen ske i två steg, steg 1 under 2017 och steg två 2018.

Resurs och tidsplan
Under våren 2018 kommer säkerhetssamordnaren att sammanställa verksamheternas 
åtgärdsplan till en kommunövergripande åtgärdsplan som lämnas för beredning under hösten 
2018.

Uppföljning
Uppföljning av genomförande åtgärder utifrån riskinventeringen ska göras under 2019

2.3. Krishantering
Samtliga arbeten inom området krishantering budgeteras ur kommunens ersättning från staten 
enligt 5kap 1§ om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 

2.3.2. Övning enligt Plan för extraordinära händelser
Beskrivning
Enligt Plan för extraordinära händelser ska kommunen öva en gång per år. Under 2018 ska 
kommunen öva stabsmetodik med ett scenario enligt risk- och sårbarhetsanalysen som grund. 
Övande förmågor ska vara krisledningsstab samt stödfunktionerna enligt planen. 

Genomförande/Resurs
Säkerhetsgruppen genomför uppdragsdialog, där syfte och mål samt hantering av erfarenheter 
från övningen klargörs:

 Datum för övning
 Behovsanalys 
 Syfte och mål med övningen
 Scenariotema
 Resurser
 Datum för utvärdering

Säkerhetssamordnaren planerar sedan utifrån uppdraget och skapar övningsbestämmelserna. 
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En extern resurs från Älvsbyn bör användas under planeringsfasen samt som utvärderare under 
övningsdagen.  

Tidsplan
Uppdragsdialogen bör genomföras Q3 och datum för övning bör även det fastställas då. 
Övningen ska ske under Q4. 

Uppföljning
Enligt fastställt utvärderingsprotokoll, utvärderingsdatum och övningsbestämmelser.

2.3.3. Implementera UMS i kommunen 
Beskrivning
Kommunen köpte 2015 in ett massalarmeringssystem som snabbt och enkelt ska kunna 
underlätta för att varna och informera kommuninvånarna om olika krishändelser. 
Innan systemet kan användas måste Riktlinjer för hur detta system ska användas skrivas, 
behörigheter ska delas ut och utbildning ska ske. Därtill bör en informationskampanj göras 
inom kommunen för att, om möjligt få fler verksamheter att aktivera sig i detta system. 

Vad är UMS? 
Genom att nyttja mobiltelefonerna kan UMS befolkningsvarning informera ett stort antal 
mottagare inom ett specifikt område. UMS använder den existerande infrastrukturen hos 
teleoperatörerna när viktiga meddelanden skickas ut. Befolkningsvarningssystemet kan 
användas på olika sätt. Antingen genom att man når befolkningen i ett visst geografiskt område 
som man pekar ut på en karta (positionering) eller som ett inkallningssystem till utvalda 
personer (gruppvarning). 

Hur nyttjar vi UMS idag? 
Vatten och renhållningsbolaget PIREVA använder idag sig av UMS meddelanden när det gäller 
vattenavstängning eller liknande servicearbeten. UMS når kommuninnevånarna via en SMS-
varning och även varning via talmeddelande (för de invånare som ej äger mobiltelefon). 
PIREVA betalar halva licenskostnaden, 60.000 kr av 120 000 kr. Den andra delen betalar 
kommunledningsförvaltningen.  
PiteEnergi använder sig av ett annat liknade system. 

UMS i kriskommunikationen
En av de mest centrala aspekterna i katastrofhantering är att få relevant information tillgänglig i 
rätt tid. Detta är avgörande för att människor inom det berörda området ska kunna reagera 
snabbt och undvika potentiella hot. UMS är därför ett bra komplement till andra kanaler vi 
nyttjar för att nå ut med vårt budskap vid extraordinära händelser. (pitea.se, FB, Pitepappen, 
pressutskick via Mynewsdesk). Exempel på tillfällen då UMS hade varit bra att nyttja är när 
man under vintern 2017 stängda skolorna pga snöstorm eller när man fick ställa skolskjutsar 
pga halka. 

Utbildning krävs
För att öka nyttjandegraden av UMS bör vi utbilda berörd personal i systemet. 
Informationsenhetens systemansvariga Robert Nyström kommer under kvartal 1/2018 att 
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begära in offert på utbildning i UMS på plats i Piteå. Säkerhetsgruppen avgör vilka som bör gå 
utbildning i systemet. 

Förlag på personer som bör utbildas i UMS:  
Robert Nyström, systemansvarig digital media 
Magnus Johansson, digital media
Jeanette Ögren Viklund, ansvarig kriskommunikation
Maria Norberg Johansson, kriskommunikatör
Lars Lundberg, skolskjutsar
Linda Lasu, säkerhetssamordnare

2.4. Internt skydd
2.4.2. Skaderapportering 

Under året fortsätter arbetet med implementering av de nya skaderapporteringsrutinerna som 
har fastställts. Hjälp och stöd i arbetet för verksamheterna finns att få hos 
säkerhetssamordnaren som även koordinerar detta arbete.

2.4.3. Årsrapportering till försäkringsbolaget
Beskrivning
Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) önskar årligen en rapport. Denna ska innehålla 
specifika rubriker och författas utifrån en mall. Syftet mad rapporten är att beskriva det 
förebyggande arbete som genomförs i delägarkommunerna för bolaget och återförsäkrarna. 

Genomförande/resurs
Under året ska samtliga förvaltningar och de bolag som är med i SKFAB skriva ner det 
skadeförebyggande arbete som de genomfört under gångna året. 

Tidsplan
Materialet ska skickas in till säkerhetsgruppen i januari och sedan sammanställs detta av 
säkerhetssamordnaren till en rapport. Rapporten ska vara SKFAB tillhanda i början av februari.

2.4.4. Revidering av Riktlinjer för internt skydd
Beskrivning
Enligt Piteå kommunkoncerns riktlinjer för säkerhetsarbetet ska närmare riktlinjer avseende det 
interna skyddet utformas i separat dokument. Uppdraget att utforma dessa åligger 
säkerhetsrådet. Riktlinjer ska utformas för att förebygga och upprätthålla:

 Brand
 Inbrott och stöld
 Personskador
 Skador i samband med uthyrning av lokal
 Försäkringsskydd
 Skaderapportering
 Skadeförebyggande medel

Genomförande/Resurs
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Säkerhetssamordaren, representanten från fastighet och servicekontoret samt en resurs från 
räddningstjänsten reviderar och uppdaterar befintligt dokument utifrån ny lagstiftning och 
kommunens intentioner.  

Tidsplan
Genomförs under 2018 och bör vara klart för beslut Q2

Uppföljning 
Revideras vid behov dock senast 2028.

2.4.5. Systematiskt brandskyddsarbete
Beskrivning
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till 
byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och 
för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. För att kunna göra detta skall ett 
systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bedrivas av ägare samt nyttjanderättshavare under 
byggnadens eller anläggningens hela användningstid. 
Systematiskt brandskyddsarbete innebär att verksamheten på ett organiserat sätt planerar, 
utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet inom en byggnad, 
anläggning och verksamhet. Ansvaret för brandskyddet i byggnader och anläggningar vilar på 
fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren. Lagen uttrycker dock inte hur ansvaret för 
brandskyddet ska delas upp mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare. Med anledning av 
detta måste en gränsdragningslista mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare tas fram för 
att klargöra ansvarsområden för parterna. Förslagsvis tas denna fram i samband med 
upprättande av hyresavtal. 

Huvudansvaret för brandskyddet vilar alltid på den högst ansvarige inom fastighetsägarens och 
nyttjanderättshavarens organisationer, på samma sätt som ansvaret för arbetsmiljön. 
Arbetsuppgifter och befogenheter förenande med ansvaret kan delegeras till andra inom 
organisationen men huvudansvaret för brandskyddet kan aldrig delegeras. 

En övergripande rutin för kommunkoncernens fastigheter och verksamheter är någonting som 
verksamheterna i kommunkoncernen vill ha hjälp/utbildning/information med. 

Genomförande/Resurs
När riktlinjerna för internt skydd är beslutade ska dessa förmedlas ut i verksamheterna genom 
utbildning/information.
Erbjuda utbildningstillfällen med verksamheterna eller vid ett par tillfällen i sessionsalen. 

Tidsplan
Påbörjas så snart beslut om riktlinjerna är tagna.

Uppföljning
Behov av mer utbildning kommer att uppmärksammas genom uppföljningen på 
handlingsprogrammet samt genom utbildningsverksamheten från räddningstjänsten. 
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2.5. Informationssäkerhet
2.5.1. Projekt för implementering av dataskyddsförordningen

Beskrivning
Projektet med att kunna implementera dataskyddsförordningen pågår för fullt och under hösten 
2017 gjordes ett omtag i arbetet och ny projektledare och projektgrupp utsågs. För 
informationssäkerhetsområdet innebär det ett tydligare uppdrag att som sakkunnig och expert 
stödja projektet på central nivå.  I samband med att ett dataskyddsombud utsetts kommer 
informationssäkerhetsområdet att behöva stödja denna funktion inledningsvis.

Genomförande/Resurs
CISO ingår i projektgruppen som sakkunnig och ett centralt stöd 

Tidsplan
Projektet väntas avslutas under Q2 och övergå som normal verksamhet i förvaltningar och 
helägda bolag.

Uppföljning
Uppföljning sker  inom ramen för projektets styrgrupp där en slutrapport kommer att lämnas 
vid avslut.

2.5.2. NIS-direktivet
Beskrivning
Idag är så gott som alla funktioner i samhället beroende av nätverk och informationssystem och 
allt fler funktioner digitaliseras. Störningar i nätverk och informationssystem kan generera 
omfattande ekonomiska förluster, undergräva användarnas förtroende och medföra allvarliga 
konsekvenser på samhällsekonomin.

Med anledning av detta antogs det så kallade NIS-direktivet i juli 2016 (Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i 
nätverks- och informationssystem i hela unionen). Direktivet ska införlivas i svensk lag och 
träda i kraft 10 maj 2018..

Varje leverantör av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster ska därför göra en bedömning 
huruvida de omfattas av lagen och i så fall vidta åtgärder för att kunna följa och efterleva lagen.

För kommunkoncernen del omfattas med största sannolikhet PiteEnergi (el), Pireva 
(vattendistribution), Piteå Hamn (transport, sjöfart) och Socialförvaltningen (hälso-och 
sjukvård).

Genomförande/Resurs
CISO leder och samordnar med hjälp av representanter från respektive verksamhet 
förberedelsearbetet.
Tidsplan
Påbörjades under 2017 men på grund av GDPR-projektet har arbetet förskjutits och tas upp 
igen under Q1 
Uppföljning
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Rapporteras löpande till kommunchef och VD PIKAB.

2.6. Säkerhetsskydd
2.6.1. Säkerhetsanalys

Beskrivning
Säkerhetsanalysen är ett viktigt instrument i arbetet med kommunens säkerhetsskydd och 
kommande totalförsvarsarbete. Det är viktigt att under 2018 fokusera kraft kring detta arbete.

Genomförande/Resurs
Med befintliga resurser, fortsätta arbetet och ta hjälp information och kunskap från andra 
verksamheter i kommunen.

Tidsplan
Under 2018 färdigställa arbetet och presentera en säkerhetsanalys.

Uppföljning
Årligen, eller vid behov, följa upp och revidera säkerhetsanalysen om så krävs.

2.6.2. Otillåten påverkan 
Beskrivning
Under valåret 2018 kommer både säkerhetspolisen och polismyndigheten lägga extra fokus på 
arbetet med att stävja hot och våld samt de krafter som genom otillåtna medel kan försöka 
påverka valarbetet och dess valresultat. Detta arbete kommer bedrivas både på nationellt som 
lokalt plan i vår egen kommun. 

Genomförande/Resurs
Med befintliga medel, riktade insatser och i samråd mellan kommunens säkerhetskyddschef 
och polismyndigheten:

 Lägga fokus på förebyggande och stödjande åtgärder i form av att informera och 
medvetandegöra om de risker och hotbilder som kan uppstå i samband med ett val men 
även det generella politikiska arbetet för en förtroendevald i vår kommun.

 Informera om vem man kan vända sig till för att få råd och stöd i frågor som rör 
otillåten påverkan i form av ex. hot och våld. 

 I händelse av att någon drabbas, erbjuda stöd och samverka kring händelsen med 
polismyndigheten. 

 Utarbeta en ny riktlinje för personlig säkerhet.

Tidsplan
Under början av 2018 kommer riktlinje för personlig säkerhet färdigställas och beredas för 
beslut. Övrigt arbete sker löpande under året.

Uppföljning
Rapportering sker löpande till kommunchef och säkerhetsorganisation.
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Ekonomi 

Övergripande resultat 

Piteå kommun redovisar för perioden januari-mars negativt resultat om -9,3 mkr, att jämföra med 0,4 mkr samma 
period föregående år. Nettokostnaderna har, jämfört med samma period föregående år, ökat med 24 mkr där 
verksamhetens kostnader ökat med drygt 4 %, motsvarande 29 mkr. På finansieringssidan har skatteintäkter och 
generella statsbidrag inte ökat i samma utsträckning, +16 mkr jämfört med samma period föregående år. 
Semesterlöneskuldsförändringen under perioden påverkar resultatet med -43 mkr, vilket jämförs med -40 mkr 
föregående år. 
För helåret prognostiseras överskott med 21,0 mkr, motsvarande 0,9 % av skatter och generella statsbidrag. Målet om 
1,5 % motsvarar överskott på 36,5 mkr baserat på prognostiserade skatter och bidrag. Prognostiserat resultat är 
32,4 mkr lägre än aktuell resultatbudget. 
 

  Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Utfall 

tkr Jan-Mar 
2018 

Jan-Mar 
2018 

Jan-Mar 
2018 

Jan-Mars 
2017 

helår 2018 helår 2018 helår 2017 

        

Verksamhetens intäkter 146 633 224 053 -77 420 140 521 570 284 389 585 578 100 

Verksamhetens kostnader -734 316 -802 546 68 230 -705 139 -2 888 967 -2 667 597 -2 799 145 

Avskrivningar -27 150 -28 985 1 835 -26 413 -108 497 -115 943 -106 641 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-614 834 -607 478 -7 355 -591 031 -2 427 182 -2 393 955 -2 327 686 

Skatteintäkter 513 387 520 688 -7 302 509 108 2 069 855 2 069 855 2 035 962 

Generella statsbidrag 90 401 89 866 535 79 025 361 562 359 464 323 617 

Finansiella intäkter 3 127 3 491 -157 4 554 22 174 23 464 22 959 

Finansiella kostnader -1 358 -1 356 -208 -1 237 -5 427 -5 427 -5 954 

Periodens resultat -9 278 5 211 -14 487 419 20 983 53 401 48 898 

        

Semesterlöneskuldens 
resultateffekt 

-43 166    -4 436   

Resultatets andel av skatter och 
generella stadsbidrag 

-1,5 %    0,9 % 2,2 % 2,1 % 

 

Likviditet 

Koncernens kassa har under ett knappt år stadigt minskat i linje med den strategi som för närvarande tillämpas. 
Under året förväntas en fortsättning på den trenden till följd av investeringar som i betydande utsträckning 
byggnadsfinansieras genom tillgänglig likvida medel. Strategin syftar till att optimera balansen i finansieringen 
utifrån de förutsättningar som råder på räntemarknaderna. I takt med att inflationen närmar sig inflationsmålet, men 
villkoren på penningmarknaden inte förändrats i samma utsträckning, ökar intresset av att bankinlåningen optimeras. 
Nuvarande likvidtetsstrategi har som mål att minimera inlåningsavgifter och inflationsförluster samtidigt som de 
gynnsamma villkoren på den korta upplåningen kan nyttjas. Samtidigt beaktas förutsättningarna på den längre 
marknaden för att hitta en bra balans och tillfällen för finansieringen på längre löptider. 
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Investeringar  

Efter några år med en något lägre investeringsvolym är investeringsbudget för 2018 åter kring nivåer runt 300 mkr. 
Nämnderna har lämnat prognos på att 311 mkr kommer upparbetas under året. Under perioden januari-mars har 
23 mkr investerats vilket kan tyda på att den prognostiserade volymen kommer vara svår att hinna upparbetas. Nedan 
presenteras urval av några större pågående projekt med prognos för årets utfall. 
 

Investeringsprojekt Prognos utfall 2018 (mkr)  

Nytt vård- och omsorgsboende 47  

Skolstruktur 32  

Reinvestering fastigheter 18  

Fåröbron 16  

Ombyggnation Öjebyns produktionskök 16  

Reinvesteringar gator och vägar 11  

  

Nämnder 

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget underskott mot budget för perioden januari-mars på -6,1 mkr. 
Socialnämndens underskott uppgår till -12,9 mkr. För helåret prognostiseras betydande underskott med totalt -
43,5 mkr, varav socialnämnden -44,9 mkr. Övriga nämnder lämnar prognoser kring noll. 
Se nämndernas analyser nedan. 

  Nettokostnad Budget 
Budget- 

avvikelse 
Budget- 

avvikelse 

Prognos 
budget- 

avvikelse 
Budget- 

avvikelse 

tkr Jan-Mar 2018 Jan-Mar 
2018 

Jan-Mar 
2018 

Jan-Mar 
2017 

helår 2018 helår 2017 

       

Kommunfullmäktige 806 1 293 487 56 0 64 

Kommunstyrelsen 54 374 56 494 2 120 -363 1 572 8 195 

- KS gemensam 0 4 161 4 161 1 742 5 614 3 936 

- Kommunledningsförvaltningen 45 383 42 699 -2 683 -2 244 -4 358 3 927 

- Räddningstjänsten 8 991 9 634 643 139 316 332 

Barn- och utbildningsnämnden 237 633 238 275 642 1 936 0 -16 819 

Fastighets- och 
servicenämnden 

17 967 20 577 2 610 1 384 0 2 975 

Kultur- och fritidsnämnden 30 715 32 567 1 852 2 570 -210 3 448 

Miljö- och tillsynsnämnden 1 045 1 073 29 -36 0 56 

Samhällsbyggnadsnämnden 38 041 37 104 -937 4 487 0 731 

Socialnämnden 223 414 210 588 -12 826 -13 477 -44 906 -38 688 

Överförmyndarnämnden 933 895 -38 -116 0 -202 

Summa nämnder/styrelse 604 928 598 866 -6 062 -3 559 -43 544 -40 240 

 
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar för perioden överskott med 0,5 mkr främst förklarat av att 
revisionens kostnader för sakkunnigt biträde inte fullt ut matchar periodiseringen av budget. För helåret 
prognostiserar verksamheterna sammantaget nollresultat, men osäkerhet finns bland annat kring valnämndens 
kostnader och statsbidrag för höstens val. 
 
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 
Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden med 1,5 mkr. Helårsprognosen 
visar på ett sammantaget överskott på 1,3 mkr. Överskottet härrör till kapitalkostnader för centralt budgeterade 
investeringar. Trenden med höga kostnader jämfört med budget för nyttjande av kommunens friskvårdsmedel 
fortsätter, däremot minskade kostnaderna för kommunövergripande företagshälsovård jämfört med tidigare år, detta 
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till följd av nytt avtal. 
 
Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
Räddningstjänstens resultat för perioden visar överskott på 0,6 mkr. För helåret prognostiseras ett resultat på 0,3 mkr. 
Skillnaden mellan periodens resultat och helårsprognos beror på ett antal planerade kompetensutbildningar under 
året. 
Antalet larm avseende trafikolyckor har varit ovanligt många för perioden, 39 st (25). 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
För perioden redovisas resultat om 0,6 mkr vilket är en försämring med 1,4 mkr jämfört med samma period 
föregående år. På grund av prognostiserade volymökningar och övriga ökade kostnader beslutade Barn- och 
utbildningsnämnden att inför 2018 omfördela sammanlagt 16,2 mkr inom nämndens budgetram för att få en budget i 
balans. Verksamheten för integration för nyanlända barn och elever har under perioden omstrukturerats. Elever inom 
grundskoleverksamheten på Språkslussen Havsbadet har integrerats i reguljär verksamhet eller är aktuella för 
kartläggning/förberedelseklass vid Språkslussen i Öjebyn. Även förskoleverksamheten på Havsbadet planeras övergå 
till reguljär verksamhet inom kort. 
Utbildningsförvaltningen har öppnat fyra tillfälliga förskolelokaler med hänsyn till det ökade behovet av platser inom 
förskolan. På grund av eftersatt underhåll av lokaler och fastigheter kan det uppstå akuta behov av reparationer och 
renoveringar vilka kan komma att påverka förvaltningens resultat. 
Prognosen för helåret beräknas till noll. Prognosen bedöms vara osäker på grund av extremt liten marginal avseende 
volymberäkningar, osäkerheten kring verksamhet för nyanlända (havsbadets lokalavtal) samt osäkerheten gällande 
omfattningen av bidrag för förvaltningens verksamheter, både riktade statsbidrag samt migrationsbidrag. 
 
Fastighets- och servicenämnden 
Fastighets- och servicenämnden (FSN) redovisar totalt överskott för perioden på 2,6 mkr varav kapitalkostnad 
överskott 1,2 mkr, alla avdelningar förutom fastigheter visar överskott. Fastigheters underskott beror främst på 
extrema kostnader för snöröjning med anledning av den stränga vintern. Kostnader för takskottning och snöröjning 
uppgår nu till 5,8 mkr. Underskottet beror även på skador i fastigheter. 
Fastigheters helårs prognos är underskott på 4,3 mkr varav snöröjning 4 mkr (jämför budget 5,1 mkr). Extra 
kostnader uppstår på grund av inomhus miljöproblem vid Helgenäs förskola, ersättningslokaler krävs, kostnad 
0,3 mkr. Kostnader för skador prognostiseras till 7,0 mkr, varav Norrgården 5,0 mkr, (omfattning osäker) dessutom 
pågår utredning brand Norrfjärdens sporthall, kostnader osäkra. Med anledning av ovanstående finns i dagsläget stor 
osäkerhet om budget i balans kan hållas på helår, eftersom denna prognos avser mars månad prognostiseras noll 
resultat på helår. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 1,8 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår en ökning 
av semesterlöneskulden med 0,6 mkr. Kapitalkostnaden för perioden är enligt budget. Överskottet för perioden 
hänförs dels till investeringsbidrag som ännu inte är utbetalda, samt vakanta tjänster. 
Nämndens prognos för helåret visar underskott med 0,2 mkr. Där ingår underskott av kapitalkostnad med 0,9 mkr. 
Det innebär överskott med 0,7 mkr för verksamheten, exklusive kapitalkostnad. Minskning från periodresultat till 
årsprognos hänförs dels till framtida utbetalningar av investeringsbidrag, samt beräknad intäktsminskning i samband 
med byte av badvattenrening i Öjeby simhall. Andra förklaringar till den minskade årsprognosen är tillsättning av 
vakanta tjänster. 
Den snörika vintern har inneburit att förutsättningarna för vinteraktiviteter har varit goda, samtidigt som vi har haft 
ökade kostnader för snöröjning. Isbanans och vinterleklandets popularitet ökar för varje år. Övertryckshallen är nu på 
plats och har börjat användas. 
Vi har i år tagit emot en förföljd musiker, som söker fristad i Piteå. Han har redan skaffat sig ett stort nätverk i 
kommunen, framför allt via Studio Acusticum, men även via utbildning på Framnäs Folkhögskola. 
Verksamheten på Kaleido har sedan kulturcaféets och scenens införande hittat sin form. Musik och föreläsningar 
växlar med traditionella konstutställningar, barnteater och olika kulturella evenemang för alla åldrar. Medel har 
rekvirerats för utökning av lovaktiviteter och under sportlovet erbjöds därför en mängd gratis aktiviteter. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Perioden visar underskott med -0,9 mkr, vilket förklaras med ökad semesterlöneskuld. Andra negativa ekonomiska 
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avvikelser för perioden handlar främst om kostnader för snöröjning som i sin tur beror på stora mängder nederbörd 
samt omfördelning av kostnader inom kommunen för Stadsberget. Positiva ekonomiska avvikelser för perioden 
handlar om vakanta tjänster och höga intäkter för skog. 
Nämnden lämnar en prognos för helåret som inte avviker från budget. Detta trots höga kostnader för 
vinterväghållningen som balanseras upp av senareläggningar av barmarksunderhåll samt ökade kostnader för 
Stadsberget som balanseras upp av högre statsbidrag avseende vuxenutbildning. 
Verksamheten har under årets inledning bedrivits utan större avvikelser för måluppfyllelsen. Stora snömängder har 
dock under årets inledning inneburit betydande belastning för vinterväghållningen. Antalet bygglovsansökningar har 
minskat något jämfört med motsvarande period föregående år. Normalt sett brukar dock byggloven öka senare under 
våren. Minskat inflöde av ensamkommande flyktingbarn har medfört stora omställningsbehov i verksamheten. Det 
finns inom folkhälsoarbetet också en oro för ökad droganvändning och psykisk ohälsa hos barn och unga. Övriga 
väsentliga händelser under årets inledning omfattar bland annat arbetet med fördjupad översiktsplan och att en 
reviderad bostadsförsörjningsplan har antagits. Nämnden har även antagit en reviderad strategi för vuxnas lärande. 
 
Miljö och tillsynsnämnden 
Nämndens resultat för perioden visar överskott med 0,1 mkr och årsprognos på 0 mkr. Resultatet förklaras av få 
förrättningskostnader. Verksamheten har i övrigt bedrivits utan betydande avvikelser för måluppfyllelsen. Nämnden 
har även antagit nya riktlinjer för serveringstillstånd. 
 
Socialnämnden 
Socialförvaltningen har till och med mars en budgetavvikelse på -12,7 mkr. Prognosen för helåret är en 
budgetavvikelse på -44,9 mkr. 
Stöd och omsorg har det största underskottet som fortsatt är inom barn och familj där inflödet av anmälningar och 
ärenden är högt. Antalet hushåll som har försörjningsstöd har ökat markant jämfört med 2017 vilket också ökat 
kostnaderna. Inom psykosocialt stöd har antalet placeringar på institutionsvård varit på en låg nivå under årets tre 
första månader vilket bidragit till lägre kostnader. Inom personlig assistans är prognosen för helåret -5,0 mkr och 
beror på en kostnadsövervältring från försäkringskassan till kommunen. 
För äldreomsorgen är budgetavvikelsen till och med mars -1,6 mkr och prognosen för helåret är -4,2 mkr. Det är 
beställare hemtjänst som står för hela budgetavvikelsen vilket beror på fler hemtjänsttimmar än budgeterat. De övriga 
verksamheterna inom äldreomsorgen ser ut att hålla sin budget. 
 
Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden redovisar nollresultat för perioden januari-mars och prognostiserar helårsutfall i linje med 
budget. Nytt för i år är att nämndens ersättning från Migrationsverket för kostnader kopplade till gode män för 
ensamkommade barn övergått till ett schablonbelopp per barn istället för ersättning av faktiska kostnader. 
Förändringen medför en ökad ekonomisk osäkerhet men i takt med att antalet ensamkommande barn minskat den 
senaste tiden bedöms de ekonomiska riskerna som rimliga utifrån nuvarande situation. 
Under perioden har Piteås kommunfullmäktige beslutat att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd för Piteå och 
Älvsbyns kommuner från den 1 januari 2018 med Piteå kommun som värdkommun. En förutsättning är att Älvsbyns 
kommun också fattar beslut i ärendet vilket är planerat till april 2018. 
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Personal 
Sjukfrånvaron fortsätter minska. Framförallt minskar långtidsfrånvaron markant, vilket kan förklaras av ett aktivt 
rehabliteringsarbete. Männens sjukfrånvaro har ökat under det sista året, i februari syns ett trendbrott med en liten 
minskning. Kvinnornas sjukfrånvaro fortsätter att minska och har så gjort under det senaste året. Tidigare har 
kommunens äldre medarbetare haft den högsta andelen sjukfrånvaro, detta har förändrats till denna period då 
sjukfrånvaron bland kommunens yngsta medarbetare gått om de över 50 år. En av förklaringarna till detta kan vara 
att anställningarna i högre grad avslutats bland de äldre medarbetarna. 
Trots minskad sjukfrånvaro är fler av kommunens medarbetare sjuka, framförallt fler män än tidigare. Detta 
sammantaget med minskad långtidssjukfrånvaro tyder på att korttidssjukfrånvaron ökar. 

Obligatorisk redovisning av 
sjukfrånvaro i % Jan-Feb 2018 Jan-Feb 2017 Jan-Feb 2016 

Tot. Sjukfrånvaro 7,4 7,8 8,2 

Sjukfrånvaro. >59 dagar 46,9 54,9 59,9 

Sjukfrånvaro. kvinnor 8,0 8,5 9,3 

Sjukfrånvaro. män 4,8 5,2 3,9 

Sjukfrånvaro. <29 år 8,3 7,3 7,7 

Sjukfrånvaro. 30-49 år 6,9 7,3 7,7 

Sjukfrånvaro. >50 år 7,7 8,4 8,9 

  
Utveckling sjukfrånvaro för perioden jan-feb 

 
  
Andelen medarbetare med heltidsanställning i grunden är hög inom kommunen, något högre andel män (95 %) än 
kvinnor (94 %) har en heltidsanställning. Detta tillsammans med att timanställningarna minskar till förmån för 
månadsanställningar för både kvinnor och män tyder på att Piteå kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv 
arbetsgivare som erbjuder trygga anställningar. 
Under perioden har 33 personer tagit ut ålderspension, varav 8 har varit mellan 61-64 år. Detta är en ökning med 12 
personer i förhållande till samma period föregående år. 
  

Personal 
Nyckeltal Utfall kvinnor senaste Utfall män senaste Utfall Feb 2018 Utfall Feb 2017 

Sjukfrånvaro, % 8,2 % 5 %   7,4 %   7,8 % 

Frisktalet (0 -7 
sjukdgr), % 

62 % 79 % 66 % 65 % 

Andel heltidstjänster, % 94,2 % 94,7 % 94,3 % 93,3 % 

Antal timmar som utförs 
av timanställda 

55 405 16 462 71 867 77 076 

Kvinnors lön i 
förhållande till mäns 
lön, % 

  92,7 % 92,1 % 
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Strategiska områden 

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

Droger bland barn och unga har i Piteå blivit ett större problem under senare delen av 2017. Därför har kommunen 
och polisen påbörjat en kraftsamling kring detta. Folkhälsorådet har inom det främjande förebyggande arbetet lyft 
gruppen 9-12 åringar som en viktig grupp att satsa hälsofrämjande och förebyggande på. Det är en grupp som lätt 
”faller mellan stolarna”. Under perioden har 30 ensamkommande barn varit inskrivna på HVB-hem eller 
stödboende. 
Inflödet hos Barn och familj inom socialtjänsten ökar inom alla områden, inte bara antalet inledda utredningar 
utan även exempelvis antalet besök på ungdomsmottagningen och övriga öppenvårdsinsatser. Det finns inga 
tendenser som tyder på att det kommer att minska de närmaste månaderna. Andel ärenden med utredningstid över 
fyra månader var t.o.m. mars 2018 totalt 9 %, jämfört med 60 % mars 2017. Fördelningen mellan pojkar och 
flickor är jämn. Vid årsskiftet hade inga utredningar pågått mer än fyra månader men pga högt inflöde perioden 
december-februari har några utredningar överskridit utredningstiden. 
80 barn och unga har någon gång under perioden (jan-mars) varit placerade utanför hemmet, tre färre än samma 
period förra året. 41 ensamkommande barn har någon gång under perioden varit placerade. En ensamkommande 
flicka har anvisats till Piteå under perioden. 
Projektet SAM, (Samverka, agera, motivera) är ett samarbete mellan flera nämnder som finansieras via sociala 
investeringsfonden, projektet fokuserar på barn och ungas psykiska hälsa. Socialtjänsten deltar med representanter 
i olika samverkansgrupper. Socialtjänsten har också fått i uppdrag att under året utveckla kommunens 
öppenvårdsinsatser för att kunna erbjuda fler barn och unga stöd på hemmaplan istället för placering. 
Enkätsvar från Personligt visar att andelen tjejer som anger att de mår mycket bra eller ganska bra är 77 procent 
medan siffran bland killar är 93 procent. Då enkäten är omformulerade går det inte att jämföra med tidigare år. 
Andelen elever som anger att de någon gång har provat att dricka alkohol har ökat något. För rökning och droger 
ses inga eller marginella skillnader. Samtidigt signalerar bland annat polisen om en ökad problematik. För att 
knyta frågor kring ungas mående närmare centrala ledningen har verksamhetschefen för elevhälsan lyfts upp i 
organisationen inom utbildningsförvaltningen. 

 
Nyckeltal Utfall kvinnor senaste Utfall män senaste Utfall Feb 2018 Utfall Feb 2017 

Antal placerade barn och 
unga 53 68 121  

  -  Antal placerade barn 
och unga (i familjehem, 
förstärkta familjehem eller 
institutionsvård) - exklusive 
ensamkommande 
flyktingbarn 

42 38 80  

  -  Antal placerade 
ensamkommande 
flyktingbarn (i familjehem, 
förstärkta familjehem eller 
institutionsvård) 

11 30 41  

Andel ärenden inom IFO 
med utredningstid över 4 
månader, % 

24 % 27 % 25 %  

Andel ärenden enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) 
barn 0-20 år med 
utredningstid över 4 
mån, % 

66 % 60 %   

Utbildning, arbete och näringsliv 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå kommun hade vid utgången av februari 42 146 invånare, vilket är 38 färre än vid årsskriftet. 
Födelseöverskottet är negativt för de första två månaderna med -18 personer. Bedömning över möjligheten att nå 
de båda delarna i målet kvarstår sedan årsredovisningen, vilket innebär att möjligheterna för 43 000 invånare år 
2020 finns, men kräver en snabbare positiv utveckling än vad aktuell prognos indikerar. 46 000 invånare till 2030 
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kräver en kraftig befolkningstillväxt. 
 

Nyckeltal Utfall kvinnor senaste Utfall män senaste Utfall Feb 2018 Utfall Feb 2017 

Antal invånare 20 919 21 227 42 146  

Arbetskraftens storlek 
16-64 år 

12 080  12 887 24 697  

 
Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Kommunens samarbete med Arbetsförmedlingen utgår från övergripande överenskommelser om unga, 
utrikesfödda och andra som bedöms ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Som exempel på konkreta 
åtgärder för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden kan nämnas: 

• Vägledare arbetsmarknad samarbetar med Arbetsförmedlingen om att hitta lösningar för bl.a. unga med 
svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

• Arbetsförmedlingen har program som matchar till arbete via utbildning där den kommunala 
vuxenutbildningen är största spelaren. 

• Samverkan på struktur- och individnivå kring unga utrikesföddas etablering. 
Därtill kan nämnas att 38 % av de studerande inom vuxenutbildningen är under 25 år. 
 

 
Nyckeltal Utfall kvinnor senaste Utfall män senaste Utfall Feb 2018 Utfall Feb 2017 

Andel som är öppet 
arbetslösa eller i 
program med 
aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 16-64 år 

5,5 % 6,0 % 5,7 %  

  -  Andel öppet 
arbetslösa, % av 
befolkningen 16-64 år 

2,6 % 3,1 % 2,8 %  

  -  Andel i program med 
aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 16-64 år 

2,9 % 2,9 % 2,9 %  

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

7,4 % 8,6 % 8,0 %  

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

2,1 % 2,5 % 2,3 %  

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

5,3 % 6,1 % 5,7 %  

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

24,6 % 30,1 % 27,8 %  

  -  Andel utrikesfödda som 
är öppet arbetslösa, % av 
befolkningen 

9,3 % 12,0 % 10,9 %  

  -  Andel utrikesfödda i 
program med 
aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 

15,3 % 18,1 % 16,9 %  

 
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Piteås lärare har en god kompetens jämfört med länet och riket; andelen lärare som har lärarlegitimation och 
behörighet i sina ämnen ökar i grundskolan och är under detta läsår 92,5 %. På gymnasiet ligger andelen på 
86,2 %, vilket är ungefär samma som de senaste åren. Gymnasieskolan är attraktiv; andelen elever som går i den 
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egna kommunens gymnasieskola har stigit till ca 90 % medan länets andel är ca 80 % och rikets ca 50 %. 
Utbildningsverksamheten inom samhällsbyggnadsnämndens ansvar har ett brett utbildningsutbud på gymnasial 
nivå. Samverkan inom Femkanten och med distansutbildningar ger brett utbud. Utbudet styrs av efterfrågan hos 
individer och arbetsliv. Efterfrågan på utbildning har totalt sett ökat jämfört med motsvarande tid 2017. 
Exempel på volymförändringar under årets inledande månader: 

• 123 personer har studerat sammanhållen yrkesutbildning jan-feb 2018 vilket är 30 % fler än motsvarande 
tid 2017. 

• 175 personer har läst enstaka kurser på distans jan-feb, vilket är en minskning med 9 % jämfört med 
motsvarande tid 2017. 

• Allmänna ämnen läses av 217 personer jan-feb. Ökning med 3 % jmf med motsvarande tid 2017. 
• SFI, 203 personer jan-feb. Ökning med 31 % jmf med motsvarande tid 2017 (fler flyktingar än 

invandrare). 
• Extratjänster ökar i volym. Det påverkar utrymmet för andra grupper med möjlighet till lönesubvention. 
• Ca 100 färre ansökningar till feriearbeten. Det är oklart hur det kommer att påverka antalet som arbetar 

jmf. med tidigare år. 
  

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Beslut om att under 2018 och 2019 bygga ca 250 vindkraftverk i Markbygden finns, vilket får positiva följder för 
flera företag i Piteå. En arbetsgrupp är bildad i syfte att underlätta för elintensiv industri att etablera sig i området. 
Arbetet sker i nära samverkan med företag i branschen. Ytterligare expension inom byggindustrin planeras på 
Haraholmen, där kommunen och kommunala bolaga samverkar för att underlätta etablering. 
57 nya företag (1,4/1 000 inv) har registrerats i Piteå under januari-februari och under perioden minskade antalet 
varsel i länet med 270 personer jämfört med samma period föregående år. För att underlätta nyetableringar 
kommer under våren ett etableringsråd och en etableringsstrategi att skapas. 
I Svenskt näringslivs ranking för 2017 ligger det sammanfattade omdömet på företagsklimatet i Piteås på 3,1 
vilket placerar Piteå i mitten av länets kommuner. Luleå har det högsta värdet på 3,6 i den 6 gradiga skalan. I den 
nationella ranking som görs utifrån enkätens totala resultat placerar sig Piteå på plats 226 av 290 kommuner, 
vilket är en försämring med 9 placeringar sedan föregående års ranking. Ett arbete är inlett för att gemensamt med 
företagen komma fram till hur vi kan förbättra Piteås näringslivsklimat. En handlingsplan för innevarande år är 
utarbetad som bland annat innehåller ett stort antal företagsbesök som politiker och tjänstemän genomför, 
kontinuerliga företagsfrukostar som genomförs i samarbete med företagsorganisationerna, näringslivsworkshop 
med näringslivet, utbildningsinsatser för en förbättrad service för företagen och företagsdialog i landsbygdscentra. 
Prioriterat mål inför 2019; ett fortsatt aktivt näringslivsarbete, med företagsbesök hos befintliga företag, ökad 
service och ett proaktivt etableringsarbete. Fortsätta arbetet med att stärka varumärket Piteå och öka attraktionen 
för kommunen. 

 
Nyckeltal Utfall kvinnor senaste Utfall män senaste Utfall Feb 2018 Utfall Feb 2017 

Antal deltagare i 
nyföretagaraktiviteter 

130 95 47 36 

Antal unga under 30 år 
som deltar i 
nyföretagaraktiviteter 

42 19 15 10 

Antal nya registreringar 
av företag per 1000 
invånare 

  1,4 1,3 

Antal nya registreringar 
av företag 

  57 57 

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

Under perioden har kommunstyrelsen beslutat om att två fokusdialoger ska genomföras under 2018, 
näringslivsutveckling samt mänskliga rättigheter. Planering för genomförande av fokusdialogerna är påbörjad. 
Under årets första månader har ett antal dialoger genomfört, bland annat: 
• Samråd nya fritidshustomter Nörd-Haraholmen. Medborgardialog tillsammans med polisen kring förebyggande 
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arbete i Norrfjärden 
• Dialog kring Badhusparken 
• Workshop om näringslivets utmaningar 
• Workshop om Piteås utmaningar gällande tillväxt, livsmiljö och service till medborgarna inför arbetet med 
riktlinjerna 
Undersökningen Personligt har redovisats för nämnder, ledningsgrupper, rektorer och elevhälsoteam. 
Undersökningarna Medborgarundersökningen och Tillitsbarometern har redovisats för förvaltningschefer och 
kommunstyrelsen. Resultaten visar på att piteborna har en relativt hög tillit till kommunens verksamheter men 
också på ett behov att fortsätta arbete med dialog, transparens och öppenhet. Det är också viktigt att utveckla 
metoderna för dialog så att fler pitebor kan vara med och utveckla kommunen. 
Totalt har 39 synpunkter inkommit under perioden, vilket är fem färre än förra året. Synpunkterna berör främst 
trafikfrågor. Dessutom har 9 medborgarförslag inkommit, vilket är mer än en halvering jämfört med samma period 
2017. Medborgarförslagen handlar bland annat om trafikfrågor, busskort och upphandling. 
Unga frågar genomförs i år under maj månad med politikerbesök ute i skolorna. På grund av resursbrist kommer 
inte unga frågar att genomföras under våren 2017. 
Ett gott gemensamt samarbete mellan tjänstepersoner och förtroendevalda för att göra medborgarna delaktiga i 
samhällsutvecklingen är av högsta vikt för att nå framgång i lokalsamhällestilliten. 

 
Nyckeltal Utfall kvinnor senaste Utfall män senaste Utfall Feb 2018 Utfall Feb 2017 

Antal tillgängliga e-
tjänster på kommunens 
webbplats 

  3  

 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Arbetet för mångfald har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter (MR). Den kommunövergripande 
strateggruppen samverkar för att stötta utvecklingen av verksamheternas arbete för mångfald och MR utifrån de 
antagna riktlinjerna. Kommunstyrelsen har beslutat att vi ska arbeta för aktivt för att Piteå ska kunna kalla sig MR-
kommun från 2020 arbetet med en långsiktig informations och dialogkampanj pågår. KS har också beslutat om att 
göra en ansökan om värdskap för Mänskliga Rättighetsdagarna 2021 arbete för den pågår i ett brett samarbete. 
Det partnerskap med Chinsali Zambia vilket är finansierat av SIDA via ICLD har till syfte att utveckla den lokala 
demokratin med särskild hänsyn till kvinnors situation går nu in i slutskedet och en process för en förlängning är 
uppstartad. 
I januari anlände kommunens första fristadsmusiker, en förföljd musiker som inte längre kan utöva sin konstform i 
hemlandet och därför fått fristad i Piteå. Koordinationen sker via KPF-förvaltningen men nätverket innefattar även 
Studio Acusticum och Framnäs folkhögskola. 
Projekt kring jämställda och åldersspridda samråd inom planeringsprocessen är startat. Kartläggning och frågor till 
bland annat Pitepanelen har tagits fram. Detta för att få en klarare bild av medborgarnas behov för att medverka i 
samråd. 
Bland de konkreta insatserna för integration märks: 

• Avtal om samverkan med Arbetsförmedlingen har ingåtts 
• Ca 50 % av extratjänsterna innehas av utrikesfödda 
• Flyktingar är en prioriterad grupp till subventionerade anställningar 
• Språkstöd i ESF-projekt, praktikplatser, subventionerade anställningar 
• Yrkessvenska i yrkesutbildningar 
• Matchningsfunktion för praktik/arbete 
• Flyktingar upp till 24 år prioriteras för feriearbete 
• Förstärk SYV-inriktning utrikesfödda 
• Metodutveckling för validering pågår 

  
Piteå Kommun förväntas att ta emot 92 flyktingar som anvisas från Migrationsverkets anläggningar eller som är 
kvotflyktingar och vilka har bedömts ha så stort skyddsbehov att man fått uppehållstillstånd i Sverige. Antalet 
motsvarar den volym som staten har bestämt skall vara Piteås kommuntal. Utöver det finns ett osäkert tal på fler 
personer som kommer på familjeanknytning eller som ensamkommande barn. 
Av de flyktingar som ankom för två år sedan 2016 är det 137 personer, 78 kvinnor och 59 män, som valt att stanna 
i Piteå. Det motsvarar 88 %, vilket med råge uppfyller målet om minst 50 procent. 
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Nyckeltal Utfall kvinnor senaste Utfall män senaste Utfall Feb 2018 Utfall Feb 2017 

Antal flyktingar bosatta i 
Piteå två år efter 
ankomst till Piteå 

53 43 137  

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

88 % 86 % 88 %  

 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Följande är gjort inom målet om jämställdhetsintegrering på kommunövergripande nivå under perioden januari till 
mars: 

• Träffar med alla förvaltningschefer och jämställdhetsutvecklare för att få en bild av hur arbetet med 
jämställdhetsintegrering pågår inom respektive förvaltning. 

• Två träffar med förvaltningschefsgruppen om arbetet med jämställdhetsintegrering, den ena träffen 
fokuserade på vilken kompetens de behöver samt vilka roller som jämställdhetsstrateg och 
jämställdhetsutvecklare ska ha. Vid den andra diskuterades den checklista som utvecklats inom ramen för 
modellkommunsarbetet tillsammans med Luleå, Boden och Skellefteå. 

Livsmiljö 
Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 

Samhällsbyggandet i Piteå fortsätter för att möjliggöra tillväxt. Piteå kommun medverkar i ett flertal etablerings-, 
bygg- och infrastrukturprojekt. På universitetsområdet pågår byggnation av infrastruktur (torget), äldreboende, 
flerbostadshus och en detaljplan för dagligvaruhandel är under framtagande.I Piteå centrum pågår byggnation av 
ett antal flerbostadshus, bl.a. kv. Tallen och kv. Vargen. Därutöver är ett antal större projekt är under planering, 
exempelvis nya bostadsområden. 
Projektet HUS - Hållbar utveckling i samhällsplanering, vars syfte är att få in samtliga hållbarhetsperspektiv i 
olika processer. Arbetet utgår från Plan för hållbarhet och Agenda 2030. Nu pågår planering för kommunikation 
via hemsidan samt till andra berörda. I Fördjupad översiktsplan (FÖP) har social hållbarhet fått särskilt utrymme 
med fokusområdena barn och unga, jämställdhet och integration. FÖP har konsekvensbeskrivits utifrån 
hållbarhetsperspektiven. 
Kommunikationsinsatser/marknadsföring pågår för att få högt deltagande i den nationella befolkningsenkäten 
”Hälsa på lika villkor?” 2018, som kommunen har köpt in extra enkäter till. 
Piteå har klättrat i miljörankningen till plats 53. En plan för hållbarhet har antagits av fullmäktige med elva 
inriktningar. Piteå kommun har aktualiserat borgmästaravtalet med målsättning att minst minska fossila 
koldioxidutsläpp med 50 % till år 2030 samt arbeta förebyggande för klimatförändringar. Utåtriktad information 
om Piteås infrastruktur för el-fordon har genomförts. 

 
Nyckeltal Utfall kvinnor senaste Utfall män senaste Utfall Feb 2018 Utfall Feb 2017 

Sjukpenningtalet bland 
kommunens invånare 

15,0 6,2 10,4 13,3 

 
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Två medborgardialoger har genomförts tillsammans med polisen utifrån konceptet medborgarlöften. Generellt är 
Piteborna mycket trygga, men den oro som finns kopplat till kommunens arbete rör rädsla för inbrott, att gå ut på 
kvällar p.g.a. mörker/ belysning samt olika trafiksituationer. Brottsförebyggande rådet har planerade aktiviteter för 
andra kvartalet. Folkhälsoarbetet fokuserar bland annat på att förebygga fallskador. 
Tillgänglighetsbarometern för 2018 är besvarad. Under våren förväntas resultaten att komma. 
Uppföljning av Samhällsbyggnads genomförandeplan 2017-2019 om tillgänglighet visar att fyra av totalt elva 
aktiviteter är genomförda. Sex aktiviteter är påbörjade och en aktivitet är vilande pga. revidering av nyckeltal av 
Myndigheten för delaktighet. 
Försörjningsstöd 
Totalt är det 488 hushåll som fått försörjningsstöd under årets första tre månader. Det är 39 hushåll fler än samma 
period 2017. Av de som har försörjningsstöd 2018 utgör männen 60,6 %och kvinnorna 39,4 %. Antal unga hushåll 
(17-24 år) med försörjningsstöd uppgår till 152 hushåll, vilket är en ökning med 19 hushåll jämfört med mars 
2016. 
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Orsak till försörjningsstöd Jan-mars 2018 Jan-mars 2017 Jan-mars 2016 

Arbetslöshet 48 % 55 % 51 % 

Sjukdom 16 % 14 % 22 % 

Övrigt 36 % 31 % 27 % 

 

Ökningen av hushåll är kopplat till flera orsaker. Tydligast märks följande: 
• Fler hushåll kopplat till arbetslöshet ex. 11 fler hushåll som saknar ersättning jmf med 2017. Fler hushåll med 
otillräcklig etableringsersättning (14 st) jmf med 2017. 
• Orsaken arbetshinder av sociala skäl har ökat både jmf med 2017 och jmf med februari 2018. 
• Fler hushåll som inte klarar sig på sin aktivitets- eller sjukersättning. Inkomsterna är i denna grupp inte möjlig att 
påverka om man uppbär ersättningen på heltid. Även gruppen som är sjukskriven och saknar sjukpenning ökar. 
• Trenden i landet är ett ökat antal äldre med ekonomiska svårigheter och bostadsproblem och det är osäkert hur 
trenden kommer att utvecklas i Piteå. Just nu är det något färre hushåll i gruppen 65 år och äldre. 

 
Nyckeltal Utfall kvinnor senaste Utfall män senaste Utfall Feb 2018 Utfall Feb 2017 

Försörjningsstöd - antal 
hushåll i försörjningsstöd 
under 25 år 

178 264 442 374 

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

3,8 3,6   

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

En reviderad bostadsförsörjningsplan antogs av fullmäktige under mars. Denna plan utgör en aktualiserad version 
för planperioden 2018-2030. Under föregående planperiod, där inriktningen var att tillskapa minst 1 500 bostäder 
under åren 2016-2020, har slutbesked getts för totalt 275 nya bostäder (under 2016-01-01 - 2017-08-31). För 
planperioden 2018-2030 bedöms därför fortsatt behov av bostäder vara minst ca 1 200 bostäder för åren 2018-
2021. 

• Marktilldelning av kv. Rönnen är klar. Detaljplanearbetet kan påbörjas och skapa förutsättningar för 
ca 300 lägenheter. 

• Färdigställande av bostäder på universitetsområdet har försenats - inflyttning beräknas under sommaren. 
I Piteå är det i dagsläget 420 personer i tomtkö för egnahem och 208 personer i tomtkö för fritidshus. Tillgängliga 
tomter som kommunen har att erbjuda i dagsläget är 59 villatomter och fyra fritidshustomter. 
Antal bygglovsansökningar för januari – mars är 149 stycken. Jämfört med motsvarande period under fjolåret 
innebär det en minskning med 8 %. Minskningen kan bero på den snörika vintern. Bygglovsansökningar brukar 
dock öka under våren. 
 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Antalet resor i tätortstrafiken under jan-mars 2018 är 139 335, vilket är en minskning med 985 (-0,5 %) resor 
jämfört med samma period förra året. Antalet resor med de lokala länstrafiklinjerna jan-mars 2018 är 49 193, en 
ökning med 537 resor (1 %) jämfört med samma period 2017. 
 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Verksamheten på Kaleido har sedan scenens införande hittat sin form och scenarrangemang i form av musik och 
föreläsningar växlar med traditionella konstutställningar, barnteater och kulturella evenemang för alla typer av 
åldrar. Kaleido lockar många olika målgrupper och bidrar med sitt kulturell utbud till samhällsutveckling och 
tillväxt. Den nya bokbussen invigdes genom att parkera på Rådhustorget och besökare bjöds på fika, 
underhållning och tävlingar. En ny bokbuss ger ökade möjligheter att nå människor ute på landsbygden och 
därmed bidra till demokrati och kulturell utvekling. 
 

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

Under perioden har det genomförts ett utbildningstillfälle om ansvarsfull alkoholservering med 16 deltagare samt 
planering av ett ytterligare tillfälle i juni. Tillsyn av alkoholservering på krogar i samarbete med polisen har 
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genomförts vid ett tillfälle. Samordnad tillsyn med flera myndigheter planeras i april. 
Antalet besök, rådgivningar och annan kontakt med socialtjänstens psykosocialt stöd till vuxna ökar. I denna 
ökning ingår båda personer som tar kontakt pga missbruk och kontakt pga psykisk ohälsa. Det finns inget som 
pekar på att denna ökning kommer att avta. Däremot har det varit färre institutionsplaceringar jämfört med 
föregående år och lägre kostnader, dock kan detta komma att ändras då man nu håller på med två LVM-
utredningar. 
Folkhälsorådet har fortsatt fokus på bland annat missbruk. 
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Yttrande över revisorernas granskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt

Kommunrevisorerna har för kännedom och yttrande överlämnat revisionsrapport angående 
granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt till kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av revisionsrapporten och avger följande yttrande 
till kommunstyrelsen relaterat till väsentliga delar av rapportens påpekanden och 
rekommendationer. Dessa delar framgår med kursiv text nedan.

Allmänt
Kommunstyrelsen har under flera år aktivt arbetat med att tillämpa och vidareutveckla 
kommunens styr- och ledningssystem. Det har ett tydligt medborgarperspektiv med 
kvalitativa mått där målstyrning och återkoppling är centrala delar i systemet. Det pågår 
samtidigt ett utvecklingsarbete inom området internkontroll som även omfattar 
kommunstyrelsen överlag och kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

… den uppsiktsplikt som kommunstyrelsen utövat gentemot nämnderna under 2017 har skett 
på ett ändamålsenligt sätt, detta utifrån styrprocessens årshjul, verksamhetsplan och övriga 
politiskt fastställda styrdokument. Vi ser därför positivt på de åtgärder som kommunstyrelsen 
vidtagit med anledning av socialnämndens underskott, om än vår bedömning är att detta 
borde ha skett betydligt tidigare utifrån de återkommande underskotten i socialnämnden.

Kommentar: Kommunstyrelsen har följt socialnämnden och tagit beslut om både åtgärder och 
tillskott i ram. Åtgärder från kommunstyrelsen har varit medvetet avvägda.

Utveckla kommunens mål för att göra dessa mätbara i högre utsträckning än i dag samt 
utveckla kommunens modell för bedömning av måluppfyllelse.

Kommentar: Styr- och ledningssystemet i Piteå baseras på ett utpräglat medborgarfokus vilket 
också innebär en riktning mot mer värdestyrda och kvalitativa målformuleringar i stället för 
kvantifierbara mål. Det gäller såväl målformuleringar och nyckeltal som målvärden för 
uppföljning. Det ställer krav på att kontinuerligt utvärdera och bedöma behoven av att 
utveckla bedömningsgrunderna av måluppfyllelse.
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Information om ekonomi och måluppfyllelse och avvikelser kring dessa bör återspeglas i 
beslut kring åtgärder på ett tydligt sätt i protokoll.

Kommunstyrelsen gör en samlad uppföljning av styrelsens och nämndernas interna kontroll 
samt årligen utvärdera denna.

Det görs återrapportering av utfallet av det årliga internkontrollarbetet till fullmäktige. Detta 
är särskilt viktigt mot bakgrund av att den interna kontrollen utgör en del av Piteå kommuns 
styrsystem och ett viktigt hjälpmedel i att säkerställa att nämndernas grunduppdrag samt att 
de kommunala målen uppnås.

Kommentar: Beslut om åtgärder, uppföljning och återrapportering är centrala delar i 
uppsiktsplikten och kommer fortlöpande att analyseras för att se om och på vilket sätt de kan 
utvecklas vidare.

__________________________________

Helena Stenberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Fastighets- och servicenämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2018-03-15

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 16
Överföring rambudget Stadsberget
Diarienr 18FSN24

Beslut
Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Fastighets- och 
servicenämnden överför rambudget för Stadsbergets drift med 300 tkr till 
Samhällsbyggnadsnämnden och 55 tkr till Kultur- och fritidsnämnden.
 

Ärendebeskrivning
Stadsberget byggdes under åren 2013- -2016. Under 2016 erhöll Fastighets – och 
servicenämnden 300 tkr i driftanslag enligt Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-14 §48. 
Ytterligare anslag har inte erhållits varken för drift eller för underhållsanslag. Förslaget var att 
driftkostnader skulle följas noggrant under 2016 avseende nivå och fördelning mellan berörda 
nämnder.

Fastighets- och serviceförvaltningen (FSF) har tillsammans med Samhällsbyggnad (SAM) 
och Kultur, park och fritid (KPF) enats om att FSF är den förvaltning som erhåller 
hyresintäkter och SAM är hyresgäst, medan KPF har ett begränsat underhållsansvar. FSFs 
driftram på 300 tkr föreslås övergå till SAM. Detta innebär att SAM saknar 348 tkr upp till 
full kostnadstäckning. KPF får täckning i sin driftram med 55 tkr.
 

Beslutsunderlag
 KF 160314 §48  Årsredovisning_bokslut samt koncernredovisning för år 2015 och 

anslagsöverföring till år 2016
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