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Grundläggande granskning 2018 



  
 

 

   
 

    
    

    
     

  

       
 

    

 
   

 
      

 
   

 
 

   
 

   
   
   
 

  
 

   
   
    
    
 

   
  

 
  

ABCD 

Grundläggande granskning 2018 – dialog med styrelse/nämnder 

Kommunrevisorerna träffar årligen kommunens nämnder/styrelser. Detta sker tillsammans med 
KPMG som är revisorernas sakkunniga biträden. Syftet med dialogen är att skapa sig en 
uppfattning om hur arbetet fungerar. Kommunrevisionen följer också nämnder/styrelser på andra 
sätt under året (protokoll, frågor, fördjupade granskningar m.m.) och vid årets slut sammanfattas 
kommunrevisorernas synpunkter i en revisionsberättelse. 

För att ni som nämnds-/styrelseledamöter ska ha en möjlighet att förbereda er lite på vad vi vill 
diskutera kommer här några grundfrågor, är det som så att det finns annat som ni vill ta upp så är 
ni givetvis välkomna att göra så. 

1. Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att dessa 
fungerar som styrsignaler till verksamheten? 
1.1. Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är mätbara? Vilka är de enskilt 

viktigaste indikatorerna/nyckeltalen för bedömning av måluppfyllelse? 
1.2. Vilka åtgärder har nämnden/styrelsen beslutat om med anledning av bristande 

måluppfyllelse? 

2. Hur fungerar nämndens/styrelsens ekonomistyrning samt ekonomiska uppföljning och 
rapportering? 
2.1. Redovisas budget, utfall samt prognos? 
2.2. Med vilken frekvens? 
2.3. Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser? 

3. Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll avseende såväl verksamhet som ekonomisk 
redovisning? 
3.1. Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna kontrollen? 
3.2. Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och väsentlighetsanalys? 
3.3. Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen? 
3.4. Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister? 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta Kristian Damlin, sakkunnigt biträde från KPMG. 
Kristian nås på 073-426 92 70 alternativt kristian.damlin@kpmg.se 

mailto:kristian.damlin@kpmg.se


  
 

 

  
 

    
     

  

   

 
 

  
  

  
 

 
 

    
 
 

   
 

 
  

 
 

 
 

   
 

  

ABCD 

Kompletterande frågor till kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen har några kompletterande frågor som vi önskar ta upp i samband med den 
grundläggande granskningen. För att ni ska ha en möjlighet att förbereda er på dessa så 
kompletterar vi med dessa frågeställningar nedan: 

- Kommunrevisionen ser allvarligt på att kommunen inte klarar målsättningen om ett 
resultat på minst 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för 2018. Vilka 
åtgärder har vidtagits/vidtas med anledning av detta? 

- Kommunrevisionen ser allvarligt på socialnämndens prognostiserade underskott för 
2018 och är också bekymrade över det ekonomiska läget de kommande åren. Det har 
genomförts flera utredningar/översyner och kommunchef har också fått i uppdrag att 
vidta åtgärder med anledning av underskottet i Socialnämnden. Vilken bedömning gör 
kommunstyrelsen? Vilka konkreta åtgärder har dessa utredningar och uppdrag 
renderat i? 

- Fastighets- och servicenämnden samt berörda facknämnder signalerar om brister i 
underhållet av kommunens fastigheter. Underhållsskulden ökar från år till för att det 
inte satsas tillräckligt med resurser på fastighetsunderhållet samtidigt som det satsas 
resurser på nybyggnation. Vilken bedömning gör kommunstyrelsen och vilka åtgärder 
har vidtagits/vidtas? 

- Det pågår ett projekt i syfte att ”renodla” ansvaret för fastigheter i Piteå kommun 
som även innefattar de kommunala bolagen. Vad är nuläget och när bedöms projektet 
vara genomfört? 

Ni kan kontakta kommunrevisionens sakkunniga biträde, Kristian Damlin, om ni har 
några frågor/funderingar – mobil 073-426 92 70 alternativt kristian.damlin@kpmg.se. 

mailto:kristian.damlin@kpmg.se
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Rapport 

Dans i skolan-biennal och nordisk forskningskonferens 
”Mer dans i skolan” i Skellefteå och Piteå 7–9/5 2018 

Institutet Dans i skolan 
Trädgårdstvärgränd 2, 111 31 Stockholm I Mobil: +46 (0)70 586 15 15 

E-post: info@dansiskolan.se I Webb: www.dansiskolan.se 

www.dansiskolan.se
mailto:info@dansiskolan.se


 
 
 

 

   
 

 
 

  
 

 
 
 

 
  
   

  
 

 
 

 
 

   
 

   
  

 
 

 
  

  
  

  
  

   

  
 

   
  

   
 

 
   

   
 

 
 

 

Institutet Dans i skolan 
Det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan är en unik pionjärverksamhet som startades långt 
innan det att dansen som konstform erkänts som ett eget självständigt konstområde i 
kulturpropositionen 1996. Ett starkt barnperspektiv präglar verksamheten som utgår från barnets 
rättighet att få tillgång till dansen som konstart och språk både genom eget skapande och i mötet 
med professionella utövare och scenkonsten. 

De samlade erfarenheter och omfattande nationella och internationella nätverk som byggts upp 
inom utvecklingsarbetet Dans i skolan vid Kulturrådet (1986–2009) har utvecklats vidare genom 
bildandet av Institutet Dans i skolan vid Luleå tekniska universitet, (LTU). Stiftelsen Institutet Dans i 
skolan som bildades 2011 har en styrelse, vetenskapligt råd, rådgivande grupp samt kansli. Ansvaret 
för Institutet Dans i skolan har styrelsen som är sammansatt av personer från utbildningsområdet, 
dansområdet, kultur- och medieområdet, kommuner samt näringslivet. 
Målen för Institutet Dans i skolan är: 
att alla barn ska få tillgång till dansen som kunskapsområde och att genom dansen främja lärande, 
att stärka och vidareutveckla Dans i skolan kompetensen i Sverige genom metodutveckling och 
forskning. 

Mer dans i skolan! 
Dansen har haft en svag ställning i skolväsendet och det är långt ifrån alla kommuner som har 
kunnat arrangera dansföreställningar med professionella danskonstnärer eller skapa förutsättningar 
så att barn och unga fått tillgång till dansens specifika kunskapsinnehåll i skolan. Det är fortfarande 
många vuxna som aldrig mött dansen som konstform under sin skoltid. Det är alldeles för få som 
mött dansundervisning under ledning av utbildade danslärare och fått möjlighet till eget skapande i 
dans. 

Intresset för dansen som uttrycksform i skolan ökar och vi ser ett genombrott för dans i skolan i 
Sverige. Flera decenniers insatser av främjande av dans i skolan har gett resultat när dansen nu 
förankras från förskola, grundskola och gymnasium till högskola. 
Utöver dansen som konstform och dess unika betydelse som en av de äldsta formerna för 
kommunikation mellan människor kan man se dansens betydelse ur flera aspekter. Beslutsfattare 
diskuterar ofta vikten av fysisk aktivitet dagligen för elevernas utveckling och lärande. Det finns 
förslag om mer idrott i grundskolan och samtidigt presenterar Skolverket att det är viktigt att särskilt 
kunna engagera de elever som är inaktiva och som inte attraheras av det traditionella idrottandet. 
Här kommer dansen in som ett naturligt alternativ. 

Institutet Dans i skolan lyfter fram de kommuner och skolor som utvecklat väl fungerande metoder 
så att eleverna får möta dansen som konstform och får använda dansen som metod för annat 
lärande t. ex dansa matematik, dansa historia eller dans och språkutveckling. 
Dans i skolan – en bred bas för danskonstens utveckling. 

Samverkan mellan kultur-, hälso- och utbildningspolitiken har resulterat i en helhetssyn på dansen 
och tillgängligheten till dans ökar. Institutet bedriver ett omfattande dansfrämjande arbete för att 
förankra dansen bl.a. med utgångspunkter i FN:s Barnkonvention, Skolans läroplaner (Lgr 11 och Lgy 
11) samt de kulturpolitiska målen och folkhälsomålen. Manifestationer, seminarier, workshops, 
regionala och nationella konferenser, sommarakademier och biennaler arrangeras kontinuerligt för 
att ge möjlighet till inspiration, kunskapsbildning och erfarenhetsutbyte. 

www.dansiskolan.se 

www.dansiskolan.se


 
 
 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
    

  

 
  

 
  

 
   

  

    
  

 
     

 
  

 

 

   

 
 

    

 
  

 
 

   

  
 

  
  

Dans i skolan-biennaler 2007–2016 
För att kunna skapa en attraktiv miljö är det viktigt att synliggöra samverkan mellan kommunerna, 
regionerna, staten och näringslivet. Institutet Dans i skolan arrangerar Dans i skolan-biennaler 
vartannat år för att möjliggöra en nationell mötesplats för elever, danskonstnärer, lärare, rektorer, 
forskare, beslutsfattare och näringsliv för inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte. Många 
kommuner och skolor letar efter metoder för att kunna möta och välkomna de nyanlända eleverna 
till skolorna. Dansen är ett internationellt språk och det finns många exempel på framgångsrika 
projekt med dans och integration i skolan. Vid biennalerna erbjuds dansföreställningar, seminarier 
och workshops och ett utmärkt tillfälle för upplevelser och kunskapsbildning. 

Den första Dans i skolan-biennalen ägde rum i Stockholm 2007. Den andra Dans i skolan –biennalen 
anordnades i Piteå 2009, Sveriges tredje Dans i skolan–Biennal arrangerades i Kiruna vintern 2012 av 
Institutet Dans i skolan, Kiruna kommun, Ice Hotel och med stöd från Kulturrådet, LKAB och LTU. 
Under Kiruna-biennalen presenterades flera goda exempel på samverkan. Kulturrådets Skapande 
skola–satsning är en mycket värdefull hjälp för kommuner att kunna introducera konstnärligt arbete 
i skolorna genom att engagera professionella utövare och kulturpedagoger. Samverkan mellan 
kommuner och högskolor är ett gott exempel som flitigt diskuterades i Kiruna. 

Dans i skolan Biennalen hösten 2014 i Skellefteå och Piteå blev en viktig mötesplats för hela dans i 
skolan-fältet. Syftet med Biennalen var att presentera genombrottet för dans i skolan i Sverige där 
Västerbotten och Norrbotten visar vägen och i synnerhet Skellefteå och Piteå för att inspirera andra 
kommuner och skolor. Mötet mellan eleverna och danskonstnärerna stod i fokus när de 
internationella koreograferna inspirerade till konstnärliga processer. 

Den femte Dans i skolan-biennalen arrangerades i september 2016 ”Barn, dans och framtidstro!” – 
ett möte där kulturens betydelse för integrationen i skolan lyftes fram, på Moderna Museet i 
Stockholm och Västerholmens friskola i Skärholmen. Barn, ungdomar, lärare, kulturskapare, 
rektorer, högskolor, kommuner och näringsliv fick inspiration och erfarenhetsutbyte. 

Dans i skolan-biennalen 2018 
Sveriges sjätte Dans i skolan-biennal arrangerades av Institutet Dans i skolan i samarbete med Piteå 
kommun, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet med stöd från Statens kulturråd och 
Sparbanken Nord. Intresset för dans i skolan ökar och när regeringen säger ”Mer rörelse i skolan” 
säger vi ”Mer dans i skolan!”. Insikten om elevernas behov av fysisk aktivitet dagligen stärks och 
medvetenheten om att traditionellt idrottande inte räcker öppnar dörrarna för dans i skolan. 

Ledord för Biennalen var: Kroppskoll, Fantasi, Språk–uttryck, Delaktighet, Empati och Lärande. 
Dansens självklara plats och barnens och ungdomarnas betydelse för samhällsutvecklingen lyftes 
särskilt fram. Danskonstnärer engagerades för att skapa dans tillsammans med elever och studenter 
samt för att visa dansföreställningar och dansforskare presenterade metodutvecklingsarbete och 
forskning. 

Biennalen invigdes av kommunalrådet Lorents Burman från Skellefteå kommun och Institutet Dans i 
skolans ordförande Björn Sprängare tillsammans med dansande skolelever och professionella 
danskonstnärer. 

På programmet stod workshops, seminarier, samtal, dansföreställningar och en nordisk konferens 
där forskning inom området dans i skolan lyftes. Närmare 30 olika workshops och seminarier stod på 

www.dansiskolan.se 

www.dansiskolan.se


 
 
 

 

    
  

 
 

    
  

    

  
 

   
 

 
  

     
  

 

  
 

   
  
 

 
 

  
    

 
    

  
  

 
  

 
    

  
 

   
 

   
 

   
  

  
 

     
   

   

programmet under biennaldagarna samt den nordiska forskningskonferensen. Utöver workshops 
med teman kring Dans och integration blev det workshops om dans och språkutveckling samt dans i 
skolan ur ett genusperspektiv med särskilt fokus på skolans arbete med värdegrund och 
samtyckeskultur. 

Dans i skolan-biennalen 2018 visade vilket fantastiskt och ursprungligt språk dans är, när det gäller 
att stärka identiteten och ta del av varandras kulturer för att skapa förståelse och delaktighet. Det 
blev möten i dans mellan bredd och elit, t.ex. mellan nyanlända elever och elever från 
majoritetssamhället samt barn från sameskolorna i Kiruna, Gällivare och Tärnaby. Medverkade 
gjorde också danslärarstudenter vid LTU:s Danslärarutbildning, danskonstnärerna Bosmat Nossan 
och Noa Paran från Tel Aviv, Ambra Succi en av landets främsta hiphopdansare, flamencodansaren 
Tina Wezelius Grebacken, Isadora Duncan –tolkaren Lilly Zetterberg samt konsertpianisten Roland 
Pöntinen. 

Den sjätte nationella Dans i skolan-biennalen den 7–9 maj i Skellefteå och Piteå samlade över 400 
deltagare från olika delar av landet, varav 200 barn och unga. Hela programmet och mer information 
finns på www.dansiskolan.se/Biennal2018. 

Syftet med Dans i skolan-biennalen och den nordiska forskningskonferensen i Skellefteå och Piteå 
var: 

- att presentera genombrottet för dans i skolan i Sverige där Västerbotten och Norrbotten 
visar vägen och i synnerhet Skellefteå och Piteå 

- att presentera det ökade intresset för dans i skolan i Sverige 
- att utveckla samarbetet mellan utbildningsväsendet och kulturområdet (fria kulturlivet, 

kulturinstitutioner, universitet och högskolor) 
- att skapa och vidareutveckla en nationell mötesplats för elever, lärare, rektorer, forskare, 

danskonstnärer, beslutsfattare och näringsliv för inspiration och erfarenhetsutbyte 
- att visa de konstnärliga processerna i mötet mellan danskonstnärer, skolelever och 

studenter 
- att skolelever ska få tillgång till dansen som uttrycksform i sin vardagsmiljö och få möjlighet 

till eget skapande, både som individ och i grupp 
- att synliggöra dans i skolan-verksamhet från förskola, grundskola, gymnasium till högskola 

och inspirera andra kommuner 
- att lärare, danskonstnärer och rektorer ska få kompetensutveckling inom området dans och 

lärande 
- att Danslärarutbildningen i Piteå vid Luleå tekniska universitet, LTU i samarbete med 

Institutet Dans i skolan presenterar sitt nätverksbyggande med nationella och internationella 
danskonstnärer 

- att Institutet Dans i skolans Vetenskapliga råd (Fem universitet i Sverige är involverade) 
presenterar forskningsstrategier och initiativ till nordiskt nätverksbyggande för dans i skolan 

- att forskningen inom området Dans i skolan lyfts fram genom den nordiska 
forskningskonferensen som arrangeras i Piteå 

- att Institutet Dans i skolans prioriterade områden, Dans och integration, Dans i 
förskolan, Dans och hälsa samt Dans och genus synliggörs 

- att utvecklingsarbetet Dans och integration lyfts fram i Biennalen bl.a.  genom möten i dans 
mellan urfolk, nyanlända och majoritetssamhället 

- att den Nationella Plattformen för Dans i skolan som är under uppbyggnad i samarbete 
mellan Piteå kommun, Skellefteå kommun, Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska 
universitet med stöd från Sparbanken Nord och Statens kulturråd presenteras 

www.dansiskolan.se 

www.dansiskolan.se
www.dansiskolan.se/Biennal2018


 
 
 

 

 

   
 

 
 

 
  

  

     

   
  

  
 

   

     
 

   
      

    
 

 

   
 

      
  

 
 

    
   

   
 

   
 

   
 

 
 

  
  

 
 

  
  

  

 
 

Till den nordiska forskningskonferensen vid Luleå tekniska universitet bjöds seniora dansforskare och 
nya dansforskare in från de övriga nordiska länderna. Institutets forskningskonferens blir också viktig 
för att inspirera till ny forskning och hitta finansiärer till fler doktorandtjänster inom området. Det är 
nödvändigt att Institutet Dans i skolan utvecklar det nordiska nätverket för forskning inom Dans i 
skolan-området. 

Biennalen bidrog med: 

− Ökat intresse för dans i skolan så att dans som kunskapsområde förankras i nya skolor. 

− Kompetensutveckling och ny kunskap inom området dans och lärande för lärare och rektorer 

− Många nya möten med idéer, inspiration och kunskapsbildning inom dans i skolan –fältet 
ägde rum 

− Att öka intresset hos nationella och internationella danskonstnärer för att skapa dans 
tillsammans med barn och unga 

− Ett Nätverk för Dans i skolan i Norden där konst och vetenskap samverkar 

− Att Den Nationella Plattformen för Dans i skolan presenterades 

Det finns ett ökat intresse för forskning inom Dans i skolan-fältet. Därför har Institutet Dans i skolan 
instiftat ett vetenskapligt råd som ska utveckla forskningsstrategier för Dans i skolan i samverkan 
med andra lärosäten i landet och i Norden. Flera universitet finns representerade i det 
vetenskapliga rådet. 

Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd 

• Anna Lindkvist, fil. dr. i pedagogiskt arbete med särskilt fokus på dans i förskolan och skolan 
samt biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet 

• Bengt Olsson, professor i musikpedagogik vid högskolan för scen och musik, Göteborgs 
universitet 

• Christer Wiklund, fil.dr. i pedagogik, professor i musikpedagogik, samt tidigare prefekt vid 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande, KKL vid Luleå tekniska universitet i Piteå 

• Cecilia Björklund Dahlgren, professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå 
tekniska universitet och verksamhetschef för Institutet dans i skolan 

• Eva Bojner Horwitz, associerad professor, kulturhälsoforskare, specialiserad inom 
psykosomatisk medicin, konstnärliga aktiviteter och dans 

• Lena Hammargren, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och professor i 
dansvetenskap, Stockholms konstnärliga högskola (SKH). Arbetar bl. a vid Institutionen för 
danspedagogik, Dans och Cirkushögskolan, som ingår i SKH. 

Strategiska mål för det vetenskapliga rådet för Dans i skolan 
De övergripande målen och forskningsstrategierna kommuniceras nationellt och i samverkan med de 
nordiska länderna 

• Stimulera nationell och internationell forskningssamverkan med universitet och högskolor 
som främjar utveckling av Dans i skolan 

• Samverka och stötta befintliga lärarkrafter på existerande lärarprogram i Norden 

• Stimulera utveckling av kvalitativa, kvantitativa och konstnärliga metoder för Dans i skolan i 
Norden 

www.dansiskolan.se 

www.dansiskolan.se


 
 
 

 

 
 

  

 

 
 

 
     

   
 

    

  

    
 

  
 

    
 

     
 

  

  
 

  

  
 

  

  
   

 

  

   

   

     
 

   
 

    

 

 
 

  
 

  

• Skapa förutsättning för tillitsfulla transdisciplinära samarbeten mellan forskare, pedagoger 
och konstnärer i och utanför Norden 

• Verka för och vidareutveckla en nordisk plattform för Dans i skolan-forskning 

• Öka intresset och ansvarstagandet för dansforskning samt arrangera och delta i kurser, 
seminarier och vetenskapliga konferenser nationellt och internationellt med fokus på Dans i 
skolan 

Exempel från biennalprogrammet: 
• Kroppskoll - interaktiv workshop med Eva Bojner Horwitz, associerad professor och 

kulturhälsoforskare, Karolinska Institutet och Uppsala universitet som diskuterar integritet, 
kroppsavläsning och spegling med danslärarstudenter 

• GAGA-workshops med dansare från Tel Aviv 

• Dans, demokrati och historia på skolschemat i Hallstahammar 

• Dans i förskolan – kropp, genus, uttryck och språkutveckling med dansforskaren Anna 
Lindqvist och förskolechefen Lotta Rajalin 

• Koreografiska signaturer med danskonstnären Håkan Mayer där deltagarna får dansa 
koreografen Per Jonssons verk Schakt 

• Isadora Duncan tolkas av dansaren Lilly Zetterberg till toner av konsertpianisten Roland 
Pöntinen 

• 40-årsjubileum med Dans i skolan: Skellefteå var först i landet med dans på schemat under 
professionell ledning 

• Streetdans på schemat med dansaren och koreografen Ambra Succi 

• Barns interpretation i dans – en tyst kunskap, workshop med Cecilia Björklund Dahlgren, 
professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet 

• Dans och språkutveckling i Skärholmen 

• Dans på schemat i förskola och träningsskola i Piteå med danslärarna Liselott Berggren och 
Sara Lockby 

• Pojkar möter proffsdansare med f.d. premiärdansören Olof Westring från Kungliga Baletten 

• Åtta årstider i dans: Flamencodansaren och danspedagogen Tina Wezelius Grebacken och 
Cecilia Björklund Dahlgren dansar med elever från sameskolorna i Kiruna, Gällivare, Tärnaby 
samt elever från Stockholm och ungdomar som nyligen kommit till Sverige 

• Barockdans Menuett under ledning av danskonstnären Håkan Mayer 

• Dansa en bok i skolan med danspedagogen Sophia Färlin Månsson 

• Möt Institutets Dans i skolans vetenskapliga råd och nordisk forskning om dans i skolan 

• Det poetiska språket i skolmiljön – en workshop med den dansande arkitekten Frida Brismar 
Pålsson 

• ”Dans och konstruktion” med dansforskaren Isto Turpeinen från University of the Arts i 
Helsingfors, 

• Dansläraren - en ny lärarkategori 

• Inkluderande dans, kroppsligt lärande, estetiska läroprocesser, koreografiska processer och 
konstnärlig forskningsmetodologi med Tone Pernille Østern, professor i konstämnenas 
didaktik vid lärarutbildningen vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 
Trondheim 

• Möten i Dans är en dansföreställning med bredd och elit. Urfolk, nyanlända och 
majoritetssamhället möts i dans när barn och ungdomar medverkar i samma 
dansföreställning som professionella danskonstnärer och musiker 

www.dansiskolan.se 
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• Keynote speaker för den nordiska forskningskonferensen är mikrofenomenologen Bruna 
Petreca vid Materials Experience Lab, Delft University of Technology, Nederländerna samt 
Brasilien 

• En av deltagarna Eva Bojner Horwitz Eva Bojner Horwitz med lång forskarerfarenhet inom 
dans, beskriver hur dansen kan bidra till ökad empati genom att påverka känsloavläsning -
en viktig del i vår kommunikation som hjälper oss att skapa sociala kontakter och avläsa 
tidiga signaler på ohälsa. Dans kan också påverka inlärning och minska smärta. 
”Dansrörelsen skapar medkänsla, kreativitet och medvetenhet – en förutsättning för 
tillitsfulla sammanhang. Dans i skolan är självagrundbulten för denna utveckling”, säger Med 
dr Eva Bojner Horwitz, associerad professor, kulturhälsoforskare och utbildningsansvarig vid 
Centrum för Social Hållbarhet vid Karolinska institutet samt vid Institutionen för Folkhälsa 
och vårdvetenskap Uppsala Universitet. 

Biennalen avslutades med att deltagarna vid Dans i skolan-Biennalen 2018 skrev under ett upprop 
om att de estetiska ämnena återinförs som ett obligatoriskt ämne på gymnasiet. Estetiska uttryck 
behövs för elevernas lärande och utveckling, men också för att skapa en innovativ, konkurrenskraftig 
och framtidsorienterad samhällsutveckling i linje med EU:s framtagna ”Nyckelkompetenser för 
livslångt lärande”! 

Röster från Dans i skolan-biennalen 2018 
”Vi klarar oss inte utan dans!” 
”Dansläraren är en ny lärarkategori som är efterfrågad på många skolor i landet, i Skellefteå startas 
också dans i förskolan” 
”Genom dansen kan jag uttrycka vad jag inte kan säga” 
”Kroppen är mitt verktyg och när jag dansar kommunicerar jag så mycket mer än ord” 
”#MeToo är en rörelse som handlar om att involvera män likväl som kvinnor. Vi kan använda 
kroppen och dansen för att lära oss om vad samtycke faktiskt innebär.” 
”Civilkurage behövs och skapas när det finns ett bra ledarskap”. 
”Med samverkan kan vi åstadkomma så mycket mer, vi får förespråkare av dans även om vi inte 
dansar själva.” 
”Dans är nästan overkligt och samtidigt härligt” 
”Det är viktigt med estetiska ämnen i skolan, bara så kan det bli mer dans i skolan.” 
”Vi behöver mer forskning om dans för att lära mer om vad dansen är och gör med oss när vi 
dansar.” 
”De som dansar är bättre än andra på att kunna läsa av andra människors sinnesstämningar ” 
”Att dansa är att mötas och lära känna varandra och sig själv” 

Dans i skolan–biennalen och den nordiska forskningskonferensen 2018 blev en viktig mötesplats 
för DANS I SKOLAN där många nya möten resulterade i starka upplevelser, ny kunskap och 
samlade erfarenheter. 

Björn Sprängare Cecilia Björklund Dahlgren 
Ordförande Verksamhetschef 
Institutet Dans i skolan Institutet Dans i skolan 
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Överenskommelse mellan Institutet Dans i skolan och Piteå 
kommun 

Överenskommelsen mellan Stiftelsen Institutet Dans i skolan och Piteå kommun tecknas för 
treårsperioden 2019 – 2021 (1/1 2019 – 31/12 2021). 

Kostnaderna för Piteå kommun för de gemensamma insatserna för 2019 – 2021 uppgår till 
400 tkr per år. 

Syftet med överenskommelsen om samverkan mellan Piteå kommun och Institutet Dans i skolan är: 

- att Piteå kommun ska kunna stärka sin kompetens inom dansområdet och tillsammans med 
Institutet Dans i skolan, Luleå tekniska universitet och Skellefteå kommun driva 
spjutspetsverksamhet och utveckla en nationell plattform för området Dans i skolan 

- att Piteå kommun får hjälp av Institutet Dans i skolan att marknadsföras som den unika 
kommunen som tillsammans med Institutet Dans i skolan och Luleå tekniska universitet 
skapar en helt ny och stark miljö för att utveckla området Dans och lärande och danskonsten 

 att Institutet Dans i skolan lyfter fram Piteå kommun genom sommarakademier, Dans i 
skolan-biennaler, forskningskonferenser och synliggör kommunens engagemang och 
ansvarstagande och ansvar för dansutveckling lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

- att den Nationella Plattformen för Dans i skolan utvecklar forskningsstrategier och forskning 
inom området Dans i skolan där konst och vetenskap samverkar i nära möten mellan 
danskonstnärer, danslärare, dansforskare och lärare 

 att nya grupper av barn och unga får tillgång till dansen som konstform i mötet med 
danskonstnärer i sina vardagsmiljöer skola och förskola. 

 att metodutvecklingsarbetet dans och integration i skola och högskola lyfts fram och sprids 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Institutet Dans i skolan 
Holmamiralensväg 2, 111 49 Stockholm I Mobil: +46 (0)70 586 15 15 

E-post: info@dansiskolan.se I Webb: www.dansiskolan.se 

www.dansiskolan.se
mailto:info@dansiskolan.se


  

  
          

 
       

         
       
        

       
      

         
 

        
               

             
            

           
              
 

       
       
       

       
   

        
        

       
        

        
    

      

               
 

           
          

Innehåll 
1. Bakgrund 
2. Kunskapsutveckling och opinionsbildning 
3. Nätverksbyggande 
4. Gemensamma insatser 2018–2019 
5. Förslag till överenskommelse mellan Piteå och Institutet Dans i skolan 

1. Bakgrund 
Statens kulturråd (Kulturrådet) har sedan 1986 tagit 
ansvar för utvecklingen av dans i skolan och bedrivit 
en dansfrämjande verksamhet för att bredda intresset 
och öka ansvarstagandet för dans i skolan i Sverige. 

Luleå tekniska universitet, (LTU)har involverats i det 
nationella utvecklingsarbetet dans i skolan sedan 
2009 då Institutet Dans i skolan bildades med LTU 
som huvudman. 

Sedan Institutet Dans i skolan bildades har intresset 
för dans i skolan ökat. Samverkan mellan kultur-, hälso- och utbildningspolitiken har resulterat i en 
helhetssyn på dansen och tillgängligheten till dans i skolan ökar. I budgetpropositionen 2011 
presenterades nya möjligheter för en organisatorisk och praktisk förändring av arbetsformerna för 
Institutet. I propositionen överfördes via Kulturdepartementet, Statens Kulturråd 1.6 Mkr till 
Institutet Dans i skolan. Den formella samhörigheten mellan LTU och Institutet Dans i skolan 
upphörde därmed. 

Cecilia Björklund Dahlgren har varit initiativtagare till 
det nationella utvecklingsarbetet dans i skolan som 
hon koordinerat från Kulturrådet. 2011 tog Cecilia 
Björklund Dahlgren initiativ som stiftare till Stiftelsen 
Institutet Dans i skolan. 

21/3 2011 beslutades att Piteå kommun blir stiftare 
för Institutet Dans i skolan tillsammans med Cecilia 
Björklund Dahlgren. Piteå kommun bidrog med 150 
000 kr i stiftelsekapital och Cecilia Björklund Dahlgren 
bidrog med sitt immateriella kapital. Det är stiftarna 
som skrivit urkunden, ändamålsbeskrivningen, 
stadgarna och utsett den första styrelsen. 

Stiftelsen Institutet Dans i skolan har ett regeringsuppdrag. Målen för det nationella Institutet Dans i 
skolan är: 

 att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan, 
 att stärka dans i skolan - området genom metodutveckling och forskning. 

www.dansiskolan.se 
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Stiftelsen Institutet Dans i skolan med nationellt uppdrag har sitt säte i Norrbotten och i Piteå. 

Efter bildandet av Stiftelsen Institutet Dans i skolan har Institutet och LTU fortsatt arbeta i nära 
samverkan i former som LTU och Institutet själva träffar överenskommelse om. 

Under perioden 2011-2015 har betydelsefulla insatser gjorts för kunskapsutvecklingen inom 
området Dans i skolan. 

2. Kunskapsutveckling och opinionsbildning 
Institutet Dans i skolan hjälper kommunerna och skolorna att utveckla handlingsprogram för dans i 
skolan, att hitta danskompetens (dansare, koreografer och danslärare) och att lyfta fram intressanta 
metoder. Institutet bedriver en omfattande dansfrämjande verksamhet med hela landet som 
arbetsfält. Detta innebär opinionsbildning och kunskapsutveckling bl.a. genom arrangerandet av 
mötesplatser i olika kommuner och regionala och nationella konferenser och biennaler för 
inspiration och erfarenhetsutbyten. 

Forskning och dans i skolan 
Att skapa förutsättningar för forskning är en mycket viktig uppgift för Institutet. Detta sker genom 
att forskningsstrategier utvecklas och nya finansiärer involveras. Den första doktorandtjänsten inom 
området dans och lärande inrättades 2010 och är en s.k. kommundoktorand (Piteå kommun). 
Institutet samverkar med kommuner, skolor, högskolor, kulturliv och kulturinstitutioner regionalt, 
nationellt, nordiskt och på internationellt plan. Den första nordiska forskningskonferensen inom 
området Dans och lärande som arrangerades i Piteå hösten 2010 har fått stor genomslagskraft och 
den andra nordiska forskningskonferensen anordnades i Piteå i maj 2018. Syftet är att utveckla ett 
nordiskt nätverk för dansforskning inom Dans i skolan –fältet. 

Dansforskningen är ännu inte tillräckligt stor och därför är det nödvändigt med nordiskt och övrigt 
internationellt samarbete. 

Sveriges första Danslärarutbildning 
Det är glädjande att det unika utvecklingsarbetet 
Dans i skolan med obligatorisk dansundervisning i 
grundskolan under professionell ledning som 
startats tidigt i Skellefteå och Piteå väcker stort 
intresse för dans i skolan i hela landet. Intresset för 
dans ökar nu också i förskolorna Under 2018 firar 
Sveriges första Danslärarutbildning vid LTU:s 15-
årsjubileum på Campus i Piteå. 

Dans i skolan-biennaler 
Biennalen är en nationell mötesplats för barn och 
ungdomar, lärare, förskolepersonal, rektorer, danslärare, kulturskapare, forskare, beslutsfattare och 
näringslivet för inspiration, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. 

Den tredje Dans i skolan-biennalen ägde rum i Kiruna 2012. Sveriges fjärde Dans i skolan –biennal 
arrangerades i Skellefteå och i Piteå hösten 2014. Det blev en nationell mötesplats för inspiration 
och erfarenhetsutbyte. Dans i skolan-verksamhet från förskola, grundskola, gymnasium till högskola 
lyftes fram och nya kommuner inspirerades. Barns och ungas möte med konstnärliga processer stod 
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i fokus när nationella och internationella danskonstnärer medverkade. 28 workshops, seminarier och 
dansföreställningar arrangerades under biennalen 

Kommunalråden Lorents Burman, Skellefteå och Peter Roslund, Piteå invigningstalade och uttryckte 
att samarbetet mellan kommunerna inom dans i skolan-området ska stärkas. Den Nationella 
plattformen för Dans i skolan är under uppbyggnad genom samarbetet mellan Danslärarutbildningen 
i Piteå vid LTU, Institutet Dans i skolan, Piteå kommun och Skellefteå kommun. 

2016 arrangerades den femte Dans i skolan-
biennalen på Moderna Museet i Stockholm och i 
en skola i Skärholmen. Det blev en nationell 
mötesplats där området Dans och integration i 
skolan var temat för biennalen. Biennalen i 
Stockholm blev en viktig manifestation för att öka 
intresset för dans i skolan och ett bra 
”skyltfönster” för pionjärkommunerna Piteå och 
Skellefteå när man i seminarier och workshops 
synliggjorde de samlade erfarenheter som finns 
inom Dans i skolan-fältet i Skellefteå och Piteå. 

Dans i skolan –biennal och nordisk 
forskningskonferens 2018 i Piteå och Skellefteå 
Den sjätte Dans i skolan –biennalen arrangerades 7–9/5 2018 i Skellefteå och Piteå. 
2018 års biennal innehöll också en nordisk forskningskonferens där Institutet kunde sammanföra 
lärare, danskonstnärer med nordiska forskare. Vid detta tillfälle utvecklades ett nordiskt nätverk för 
forskning inom Dans i skolan. Det är nödvändigt med nordiskt och övrigt internationellt samarbete 
för att kunna utveckla forskningen inom Dans i skolan –fältet eftersom området ännu inte är särskilt 
stort. 

Nu debatteras rörelsens betydelse för barn och ungdomar. När regeringen säger Mer rörelse i skolan 
säger Institutet Mer dans i skolan. Med 2018 års Dans i skolan-biennal fortsätter utvecklingsarbetet 
Dans och integration i skola och högskola. Allt börjar med kroppen och efter #Metoo-uppropen hör 
skolor av sig för att få hjälp att arbeta med värdegrund och samtyckeskultur.30 workshops och 
seminarier samt dansföreställningar arrangerades under biennaldagarna i Skellefteå och Piteå. 

www.dansiskolan.se 
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Se bilaga med separat Biennalrapport 

Några röster från Dans i skolan-Biennalen 2018 i Skellefteå och Piteå: 

 ”Har man ej det talade språket kan man 
uttrycka sig och kommunicera genom 
dansen. Skolan handlar inte bara om att 
plugga utan att aktivera sina sinnen, 
därför är dansen viktig.” Elisabet 
Sörhuus, f.d. rektor i Hjulsta 

 Tackmejl från lärare vid Nykomsten i 
Sörböleskolan till flamencoläraren som 
eleverna dansat med ” Du och hela 
alltet var fantastiskt! Vi tränade mycket 
till föreställningen och efteråt tyckte 
eleverna det kändes jobbigt att inte få 
dansa så nu måste vi få musiken till 
flamencon ” 

 ”Biennalen –ett viktigt möte i dans mellan urfolk, nyanlända och majoritetssamhället när barn 
från sameskolorna i Kiruna, Gällivare och Tärnaby dansar tillsammans med elever från Skellefteå, 
Stockholm och Piteå ” Cecilia Björklund Dahlgren, Institutet Dans i skolan 

 ”Vi knyter ihop band istället för att klippa dem, eftersom vi med hjälp av dansen knyter band 
mellan Piteå och Skellefteå.” sa kommunalråden i Piteå och 
Skellefteå under biennalen 2014 

 ”Vad säger forskningen? Nu kan vi mäta kroppen och vad som händer när vi dansar, orden 
räcker inte till. Det finns fler upplevelser än det finns ord”, Eva Bojner Horwitz, forskare inom 
kulturhälsa och dans 

 ”Dans är konstigt och samtidigt härligt ” Alexander 10 år 

Samarbete inom kunskapsutveckling och opinionsbildning 
Samarbetet mellan Piteå kommun och Institutet Dans i skolan inom kunskapsutveckling och 
opinionsbildning ger: 

1) Kompetensförstärkning 
Piteå kommun får del av Institutet Dans i skolans unika kompetens, erfarenheter och nätverk och det 
är mycket svårt att utveckla ett relativt nytt konstområde utan en väl utvecklad 
omvärldskommunikation. Det pionjärarbete som utvecklats i Piteå inom dans i skolan lyfts fram och 
metodutvecklingsarbete startas. 

2) Marknadsföring 
För Piteå kommun är och blir det god marknadsföring och opinionsbildning när Institutet Dans i 
skolan kontinuerligt lyfter fram Piteå som den unika kommunen som satsar på Dans i skolan och att 
det utöver den breda basen med dans i förskolor, grundskolor, Musik och Dansskolan, Gymnasiet, 
också är en kommun som bedriver spjutspetsverksamhet inom området Dans och lärande. 

En Nationell plattform för Dans i skolan utvecklas i samverkan mellan Institutet Dans i skolan, Piteå 
kommun, LTU och Skellefteå kommun med stöd från Kulturrådet och Sparbanken Nord. 

www.dansiskolan.se 
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Det nationella uppdrag som Institutet har stärker legitimiteten för utvecklingen av området Dans i 
skolan. 

När Institutet Dans i skolan, LTU och Piteå kommun gemensamt stärker det nationella 
utvecklingsarbetet Dans i skolan från förskola, grundskola, gymnasium och högskola inklusive 
forskningen skapas också en efterfrågan efter danskompetens 

3) Danspedagogik och danslärare 
I Piteå har en ny och vidgad syn på dans och danspedagogik utvecklats och det är ett genombrott för 
en helt ny lärarkategori – dansläraren. 
Institutet har möjlighet att lyfta fram Skellefteå och Piteå samt Danslärarutbildningen vid LTU på ett 
helt annat vis än vad kommunerna själva kan göra. 

Institutet Dans i skolan har genom sitt nationella och internationella nätverk möjlighet att knyta 
viktiga gästlärare, artister och forskare till Skellefteå och Piteå för utveckling av dansområdet. 

Att rekrytera studenter till ett nytt område i den akademiska världen kan vara svårt. Dessutom är 
många unga dansintresserade ofta fokuserade på studier i de större kommunerna. 
Med målmedveten opinionsbildning hjälper Institutet Dans i skolan till för att locka dansstudenter
att flytta norrut. Ämneslärarutbildningen i dans är en femårig utbildning som kan upplevas som lång 
för unga som är dansintresserade. Unikt för Piteå är att alla studenter kan erbjudas studentbostad. 
Det är en viktig faktor i rekryteringsarbetet av såväl dans som musikstudenter till Campus Piteå. 
Utöver ämneslärarutbildningen i dans finns kortare fristående högskolekurser i danspedagogik. 

4) Dans i förskolan 
Nu ökar också intresset för dans i förskolan. Allt fler inser 
vikten av att ge de yngsta barnen tillgång till dansen som 
uttrycksform redan i förskolan. Hjärnforskare lyfter fram 
betydelsen av att alla barn tidigt får möjlighet att använda 
sig av hela sitt känsloregister och särskilt med hjälp av 
dansen då förskolebarnen kan uttrycka mycket som de 
aldrig kan säga med ord. Att tidigt få arbeta med dans, 
uttryck och identitet utvecklar både barnens självkänsla 
och empati. Att dansa tillsammans är en lustfylld väg till att 
öva sig i samarbete. 

Genom att kontinuerligt arrangera kompetensutveckling 
för förskolepersonal möter man förskolans ökade intresse 
för dansen. 

Läsåret 2018–19 arrangerar LTU i samverkan med Institutet 
Dans i skolan högskolekurser i danspedagogik för
förskolepersonal DANS I FÖRSKOLAN 7,5 hp. Kurserna ges 
både på Campus i Piteå, Skellefteå och Kiruna. 

Institutet Dans i skolan strävar efter att stärka dansen inom 
förskollärarutbildningen så att alla blivande förskollärare får dans. LTU och Institutet Dans i skolan 
kommunicerar hur detta skulle kunna utvecklas bl.a. inom LTU:s förskollärarutbildning som ska 
reformeras 2020. 

www.dansiskolan.se 
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Särskilda projekt med dans i förskolorna utvecklas i Piteå under 2019 då förskolebarnen kommer till 
Danslärarutbildningen och får dansa i de vackra danssalarna under ledning av danslärare. 
Ett metodutvecklingsarbete har startats där samlade kunskaper och erfarenheter byts mellan 
kommunerna Skellefteå och Piteå bl.a. genom kompetensutveckling för förskolepersonal. 

5) Växande arbetsmarknad och efterfrågan 
Institutet Dans i skolan stärker intresset och ansvarstagandet för dans i skolan i landets kommuner 
och det finns en stor efterfrågan på danslärare. Danslärarna som utbildats vid Danslärarutbildning i 
Piteå har en växande arbetsmarknad. 

Institutet Dans i skolan har gjort en uppföljning av samtliga som examinerats som danslärare från 
Luleå tekniska universitet 2008–2017 samt Dans- och Cirkushögskolan från 2016 och 2017. 
Kartläggningen visar att de flesta arbetar som danslärare idag (se 
http://www.dansiskolan.se/2018/09/26/se/nyutexaminerade-dansl%C3%A4rare-f%C3%A5r-direkt-
anst%C3%A4llning-40582843). 

6) Omvärldskommunikation 
Institutet Dans i skolan har den kompetens och de nätverk som krävs för att synliggöra dansens 
betydelse i samhällsutvecklingen och området Dans i skolan och synliggöra Piteå, Skellefteå, LTU och 
Danslärarutbildningens verksamhet nationellt och internationellt (detta sker kontinuerligt genom 
Dans i skolan-Biennaler, sommarakademier, forskningskonferenser och seminarier) 

3. Nätverksbyggande 
Dansen som konstform har haft en mycket svag ställning i samhället. Ytterst få har mött dansen som 
scenkonst eller dansen som uttrycksform i skolan. skolväsendet internationellt 
Det viktiga samarbetet mellan Institutet Dans i skolan, LTU och Piteå kommun ger goda resultat. 
Utvecklingsarbetet Dans i skolan är unikt och andra länder är mycket intresserade av Sveriges 
strategier inom området. 

För att vidareutveckla arbetet med Dans och 
lärande och lyfta fram LTU och Piteå och Institutet 
Dans i skolan bedrivs opinionsbildning, 
kontinuerligt nätverksbyggande och 
kommunikation mellan beslutsfattare, lärare, 
rektorer, danskonstnärer, forskare, kommuner, 
skolor, högskolor, Skolverket, Högskoleverket, 
Kulturrådet, lärarutbildningar och regionala 
danskonsulenter nationellt och i nära samarbete 
med internationella samarbetsparter. 

Långsiktigt ansvarstagande 
Samarbetet mellan utbildning och kulturliv resulterar i ett långsiktigt ansvarstagande. 

Under biennalen i Skellefteå och Piteå våren 2018 presenterades flera goda exempel på samarbete 
mellan skola och kulturliv. Kulturrådets Skapande skola–satsning är en mycket värdefull hjälp för 
kommuner att kunna introducera konstnärligt arbete i skolorna genom att engagera professionella 
utövare och kulturpedagoger. Den konstnärliga höga kvaliteten är viktig samtidigt som 
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förankringsarbetet och kunskapsbildningen i skolorna också är nödvändig för ett långsiktigt 
ansvarstagande. Samverkan mellan kommuner och högskolor är ett gott exempel som diskuterades 
flitigt under biennaldagarna t.ex. om danskonsten ska kunna implementeras i skolans vardag räcker 
det inte enbart med danskonstnärernas medverkan utan lärarna måste också själva få tillgång till 
dansens specifika kunskapsinnehåll för att kunna förankra dansen som konstform i skolan. 

LTU och Institutet har t.ex. anordnat 7,5 hp kurser i dans i skola-kunskap för lärare för att stärka 
danskompetensen. 

Under Biennalen lyftes den betydelsefulla samverkan fram på många olika vis och detta inspirerade 
andra kommuner, lärosäten och internationella danskonstnärer. Det omfattande förankringsarbetet 
skulle aldrig kunnat genomföras utan detta samarbete. Bredd och elit hand i hand har varit 
nödvändigt för att stärka danskonsten. Med utgångspunkt i Eva Dahlgrens filosofi och metoder att 
främja danskonsten i Skellefteå redan på 60 – och 70 –talet har Institutet Dans i skolan 
vidareutvecklat strategierna på nationell nivå. 
Vid biennalen profilerades tydligt att utvecklingen av Dans i skolan – området i Sverige drivs från den 
nordliga delen av landet. 

Pionjärkommuner för Dans i skolan i Sverige 
Vi ser ett genombrott för Dans i skolan i Sverige och 
Västerbotten och Norrbotten visar vägen, i 
synnerhet Skellefteå och Piteå. 

1965 bildades Bolidens barnbalett som uppträdde 
på sjukhus, daghem och i skolor samt turnerade i 
Sverige och utomlands under ledning av 
danskonstnären Eva Dahlgren. Flera medlemmar ur 
Bolidens barnbalett har blivit professionella 
danskonstnärer. 1978 var Skellefteå kommun först i 
landet med obligatorisk dansundervisning under 
professionell ledning. Ett pionjärarbete som i dag 
resulterat i dans som kunskapsområde i över 100 kommuner. 

2003 startades Sveriges första danslärarutbildning vid LTU i Piteå. Stiftelsen Institutet Dans i skolan 
med nationellt uppdrag har sitt säte i Piteå, Norrbotten och med hela landet som arbetsfält 

Forskning inom området utvecklas och Piteå kommun finansierar en kommundoktorand inom Dans 
och lärande 

Kiruna kommun genomför dans på schemat i alla sina skolor och Sveriges tredje Dans i skolan– 
Biennal arrangerades i Kiruna vintern 2012. 

Sveriges fjärde Dans i skolan – biennal arrangerades i Skellefteå och Piteå hösten 2014. 

Kompetensutveckling i danspedagogik för förskolepersonal arrangeras och särskilda högskolekurser,
7,5 hp DANS I FÖRSKOLAN arrangeras av LTU i samverkan med Institutet Dans i skolan 

Den femte Dans i skolan –biennalen med temat Dans och integration i skolan arrangerades på 
Moderna Museet i Stockholm och i Västerholmsskolan i Skärholmen. 

www.dansiskolan.se 
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Luleå tekniska universitet får 2018 Sveriges första professor i danspedagogik på konstnärlig grund. 

Institutet Dans i skolans vetenskapliga råd utvecklar forskningsstrategier och skapar ett nätverk för 
forskning inom Dans i skolan i Norden 2018. 

Sveriges sjätte Dans i skolan –biennal och en nordisk forskningskonferens arrangerades våren 2018 i 
Skellefteå och Piteå. 

En Nationell plattform för Dans i skolan är under uppbyggnad i samarbete mellan Institutet Dans i 
skolan, LTU, Skellefteå och Piteå. 

Helhetssyn på dansen 
För att kunna stärka dansen i samhället krävs en helhetssyn på dansen. Detta visas i det nära 
samarbete som Institutet utvecklat tillsammans med kommuner och regioner genom omfattande 
kunskapsutveckling, opinionsbildning och metodutveckling för dansen i samhället. 

En uppdelning mellan dansen som scenkonst och det konstnärligt pedagogiska utvecklingsarbetet är 
inte framgångsrikt när man vill stärka danskonsten. Dansen som scenkonst har ännu inte en 
tillräckligt stor publik utan det krävs stora insatser för att öka engagemanget och ansvarstagandet 
för dansen som konstform. Ett utmärkt exempel på samverkan mellan bredd och elit är de Dans i 
skolan – Biennaler som arrangeras där nya grupper möter internationellt erkända danskonstnärer 
samtidigt som dansens betydelse för lärandet presenteras. 

4. Gemensamma insatser 2019–2020 
Följande gemensamma insatser för Piteå kommun och Institutet 
Dans i skolan planeras 2019-2020. 

Stärka Dans i skolan - verksamheten i Piteå 
Institutet Dans i skolan tar på sig att samla de professionellt 
verksamma danspedagogerna och danslärarna från Musik och 
Dansskolan, Strömbackagymnasiet, Framnäs Folkhögskola, 
Danslärarutbildningen och de som är verksamma inom 
Dansprojekt inom Skapande skola - satsningen för att ge dem 
kompetensutveckling och utveckla gemsamma nätverk. 

Några exempel på hur dansverksamheterna kan vidareutvecklas: 
För gymnasieskolan handlar det om att vidga synen på dansen 
inom gymnasiet. Troligtvis bör man också kunna erbjuda dans till 
gymnasieelever som ej går estetiska program. Dessutom måste 
gymnasiet arbeta aktivt med marknadsföring till bl.a. 
högstadieskolor med utgångspunkt i Lgr11 och gärna för att 
profilera fysisk aktivitet dagligen att detta kan handla om dans och på så sätt också nå de inaktiva 
ungdomarna. 
För Musik och Dansskolans personal behövs en fördjupning i utvecklingsarbetet Dans och integration 
i skolan, Dans och språkutveckling, Dans och hälsa samt Dans i förskolan. Samverkan mellan de olika 
dansutbildningarna måste utvecklas och stärkas t. ex när någon gästlärare är engagerad vid en skola 
måste flera dansutbildningar kunna involveras. Dansutbildningarnas profilering kan säkert stärkas 

www.dansiskolan.se 
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ytterligare t. ex i nära samverkan med Skapande skola-projekt och med Danslärarutbildningen i 
Piteå. Dessutom bör praxisnära forskning kunna startas inom dans i skolan –området i Piteå. 

Dans och integration i skolan 
Institutet Dans i skolan hjälper redan flera kommuner att skapa förutsättningar för dans i 
förberedelseklasser och inom andra utbildningar. Det finns goda erfarenheter där barn och 
ungdomar som får dans i skolan kan uttrycka sånt som de ej kan uttrycka med det talade språket och 
de får en annan motivation till övrigt lärande inte minst språkutvecklingen. 
I Piteå skapas ett utvecklingsarbete för att ge de nyanlända eleverna möjligheter till att utvecklas 
med hjälp av dansen. 

Pilotprojekt har redan startats med nyanlända elever från 
Strömbackaskolan och Solanderskolan. Det finns ett stort 
behov av kompetensutveckling inom området Dans och 
lärande hos lärare som möter nyanlända elever. Mötet 
mellan nyanlända elever och danslärarstudenter vid 
Danslärarutbildningen i Piteå utvecklar danspedagogiken för 
de blivande danslärarna. En erfarenhetsbank skapas med 
goda exempel på olika metoder som synliggör danspedagogik 
när dansen är språket. 
Det finns ett stort intresse i att utforska det internationella 
språket som dansen är. Institutet Dans i skolan planerar att tillsammans med LTU skapa en 
fristående högskolekurs Dans och integration i skolan på 7,5 hp inför läsåret 2019–2020 

Nytt utvecklingsarbete – Dans i förskolan 
Intresset för dansen ökar i landets förskolor. Piteå och Skellefteå visar ett stort intresse för att kunna 
introducera dans i förskolorna under ledning av danslärare. Samtidigt måste förskolans befintliga 
personal erbjudas kompetensutveckling i dans. 

Särskilda projekt med dans i förskolorna utvecklas i Piteå under 2019 då förskolebarnen kommer till 
Danslärarutbildningen och får dansa i de vackra danssalarna under ledning av danslärare. 
I Skellefteå har kommunalrådet Lorents Burman utlovat dans till alla kommunens förskolor. 
Institutet Dans i skolan har startat ett metodutvecklingsarbete för att samla kunskaper och 
erfarenheter från kommunerna Skellefteå och Piteå. 
Riktade dagar med kompetensutveckling i danspedagogik arrangeras i Piteå och Skellefteå 2019-
2020. Dessutom anordnar LTU i samarbete med Institutet Dans i skolan högskolekurser i 
dansmetodik för förskolan. 

www.dansiskolan.se 
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Piteå och Skellefteå visar stort intresse för Dans i förskolan och inom ramen för detta arbete bör 
Institutet och kommunerna starta metodutveckling och forskning samt arrangera nätverksträffar för 
att stärka området Dans i förskolan. 

Förskollärarutbildning med dans 
Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och professor i 
danspedagogik vid LTU har tagit initiativ till att introducera dansen som uttrycksform och konstform 
inom förskollärarutbildningen. När LTU :s förskollärarutbildning ska reformeras 2020 bör dansen 
lyftas fram i utbildningen. 

Sommarakademi i Piteå och Skellefteå – vi dansar det nordiska ljuset 
Sommaren 2019 planerar Institutet Dans i skolan att arrangera en stor Sommarakademi i Skellefteå 
och Piteå. Ett möte mellan bredd och elit där barn och unga erbjuds ett dansläger under ledning av 
professionella nationella och internationella danskonstnärer. Dansverksamma från hela landet bjuds 
in till ”masterclasses ” med internationella dansare och koreografer. Dessutom blir det workshops i 
danpedagogik och metodik i klassiska balett lyfts fram. Workshops – kompetensutveckling i dans blir 
det också för lärare och förskolepersonal under Sommarakademin. Gemensamt skapas koreografier 
och föreställningen Vi dansar det nordiska ljuset presenteras där barn, ungdomar och professionella 
utövare, danskonstnärer och musiker samarbetar. 

Nya Svenska Balettskolan i Piteå 
Under våren 2018 har Piteå kommun gett Institutet Dans i skolan och Cecilia Björklund Dahlgren i 
uppdrag att vara sakkunnig vid utredningen om Nya Svenska Balettskolan i Norrbotten. Svenska 
balettskolan i Piteå ger barn och unga från Norrbotten möjlighet att utbilda sig till professionella 
dansare på samma vis som elever i södra Sverige. Piteå kommun har förtroendet från regeringen att 
bedriva denna förberedande yrkesdansarutbildning. På grund av olika omständigheter har Svenska 
balettskolan i Piteå blivit för dyr och då är det svårt för kommunen att fortsättningsvis ta ansvar för 
utbildningen. Det är orimligt att den nordligaste yrkesdansarutbildningen skulle vara i Stockholm om 
man inte kan utveckla en ny och modern form av yrkesdansarutbildning i Norrbotten och Piteå. 
För att kunna utveckla en ny och stark yrkesdansarutbildning i Piteå, ska den Svenska balettskolan i 
Piteå inte bli någon ”filial” till Stockholm utan istället bli Nya Svenska Balettskolan i Norrbotten, med 
en helt egen profil där man utgår från de möjligheter som finns i Norrbotten. Den Nya Svenska 
Balettskolan där Skellefteå, Luleå och andra kommuner också föreslås involveras innebär att fler 
barn och unga kan erbjudas yrkesdansarutbildning i norra Sverige och navet är i Piteå. Ett nära 
samarbete mellan kommunerna, Institutet Dans i skolan och LTU är viktigt bl.a. för att kunna 
engagera rätt kompetens och samnyttja gästlärare mm. 

Samverkan mellan Piteå, Skellefteå, Danslärarutbildningen vid LTU och Institutet Dans i skolan 
Det finns många saker som den nationella plattformen för Dans i skolan kommer kunna utveckla och 
samverka kring. Några exempel på samarbeten: 

- Samarbete med internationella danskonstnärer (de som engageras till utbildningarna i Piteå 
bör också kunna komma till Skellefteå och tvärtom) 

- Metodutvecklingsarbete: synliggöra och dokumentera den kunskap som utvecklas i skolorna 
och högskolorna (t.ex. Dans och integration i skolan och Dans i förskolan) 

- Utveckla forskningen inom området Dans i skolan t.ex. med doktorandtjänster 
- Arrangera gemensamma Sommarakademier 2019 samt 2020 och Dans i skolan-Biennal och 

forskningskonferens 2020 
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- Nätverksträffar för lärare, rektorer och för dansverksamma för gemensam 
kompetensutveckling 

5. Förslag till överenskommelse mellan Piteå och Institutet Dans i skolan 
För att Piteå kommun ska kunna stärka sin kompetens inom dansområdet och tillsammans med 
Institutet Dans i skolan, LTU och Skellefteå ta ansvar och driva spjutspetsverksamheten inom 
området Dans i skolan krävs en långsiktig samverkan. 

Piteå kommun behöver Institutet Dans i skolan för att kunna driva och utveckla dansen och visa att 
pionjärkommunen Piteå nu tar nya steg framåt genom att fördjupa samarbetet med Skellefteå och 
Luleå tekniska universitet för att stärka metodutvecklingsarbetet och gemensamt skapa 
spjutspetsverksamhet för området. 

Detta bör ske i nära samverkan med Utbildningsdepartementet, Kulturdepartementet, Skolverket 
och Kulturrådet. Siktet är inställt på att gemensamt utveckla en Nationell plattform för Dans i skolan 
och synliggöra detta genom nätverksbyggande, opinionsbildning och marknadsföring. 

Samarbetet mellan Piteå, Skellefteå, Institutet Dans i skolan och LTU har redan resulterat i en 
kompetensförstärkning som haft stor betydelse. Dansen är ett nytt kunskapsområde i den svenska 
skolan och i den akademiska världen samt i det övriga samhället, därför är det nödvändigt med 
samverkan. 

Institutet Dans i skolan vill teckna en överenskommelse med Piteå kommun för att säkerställa ett 
gemensamt ansvarstagande för utvecklingen av en Nationell plattform för Dans i skolan. 

Institutet Dans i skolan, LTU, Piteå och Skellefteå skapar en helt ny och unik miljö för att utveckla 
området Dans i skolan och danskonsten. 

Förslaget till överenskommelsen har konkretiserats gemensamt mellan Piteå kommun och Institutet 
Dans i skolan. 

Piteå 2018-11-26 

Cecilia Björklund Dahlgren Helena Stenberg 
Verksamhetschef Kommunstyrelsens ordförande 
Institutet Dans i skolan och Piteå kommun 
Professor i danspedagogik vid LTU 
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Ekonomisk kalkyl för Institutet Dans i skolan 2019 

Intäkter 

Statens kulturråd 1 500 000 
Övriga externa bidrag 
(Piteå kommun, Skellefteå kommun, Luleå kommun, 
Luleå tekniska universitet och Sparbanken Nord) 1 400 000 

Summa intäkter 2 900 000 

Kostnader 

Institutets ledning 
(verksamhetschef, styrelse, resor, hotell, möteslokaler, representation) 1 200 000 

Administration 
(medarbetare, kommunikation, ekonomihantering, lokalhyra, datorer mm) 500 000 

Marknadsföring och information 
(trycksaker, webb, fotograf, bildmaterial, läromedel) 90 000 

Kartläggning och dokumentation 80 000 

Verksamheter under 2019 
Kunskapsbildning och stöd till kommuner och skolor 30 000 

Utvecklingsarbete Dans i förskolan 150 000 

Manifestationer, mötesplatser och nätverksträffar 150 000 
(Dans och integration och Dans och hälsa) 

Forskning 
(Vetenskapliga rådet, nordiskt nätverk och forskningsseminarier) 300 000 

Sommarakademier 350 000 

Planering för Dans i skolan-biennalen 2020 50 000 

Summa kostnader 2 900 000 

Institutet Dans i skolan 
Trädgårdstvärgränd 2, 111 31 Stockholm I Mobil: +46 (0)70 586 15 15 

E-post: info@dansiskolan.se I Webb: www.dansiskolan.se 

www.dansiskolan.se
mailto:info@dansiskolan.se
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Ekonomi 

Övergripande resultat 

Piteå kommun redovisar för perioden januari-oktober överskott med 125,1 mkr, att jämföra med överskott på 
88,2 mkr samma period föregående år. Resultatet är 36,9 mkr bättre än samma period föregående år och förklaras av 
att kommunens nettokostnader inte har ökat i samma takt som skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Semesterlöneskuldsförändringen påverkar periodresultatet positivt med 32 mkr, att jämföra med 25 mkr samma 
period föregående år. 
För helåret prognostiserar kommunen överskott med 17,1 mkr, vilket inte är i nivå med fjolårets resultat eller aktuell 
resultatbudget på 51,5 mkr. Prognosens resultat motsvarar 0,7 % av skatter och generella statsbidrag, vilket inte når 
uppsatt mål om 1,5 %. 

Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Utfall 

Tkr Jan-Okt Jan-Okt Jan-Okt Jan-Okt helår 2018 helår 2018 helår 2017 
2018 2018 2018 2017 

 
 

 

  

         
            

       
        

  
         

          
   

 
         

  
 

 
 

 
 

 
 

   

        

                

                      

               

 
 

              

                     

                

                

               

                

        

 
 

         

    
  

            

 

           
       

  
  

 
  

Verksamhetens intäkter 455 166 624 393 -169 226 432 692 638 731 740 157 578 100 

Verksamhetens kostnader -2 287 692 -2 517 569 229 877 -2 231 192 -2 970 136 -3 020 119 -2 799 145 

Avskrivningar -91 040 -96 615 5 575 -87 352 -110 553 -115 943 -106 641 

Verksamhetens -1 923 566 -1 989 791 66 225 -1 885 852 -2 441 958 -2 395 905 -2 327 686 
nettokostnader 

Skatteintäkter 1 728 687 1 735 557 -6 870 1 693 263 2 075 510 2 069 855 2 035 962 

Generella statsbidrag 301 326 299 541 1 785 263 381 363 550 359 464 323 617 

Finansiella intäkter 24 808 21 136 3 672 21 944 26 345 23 464 22 959 

Finansiella kostnader -6 110 -4 522 -1 588 -4 522 -6 350 -5 427 -5 954 

Periodens resultat 125 146 61 921 63 224 88 214 17 097 51 451 48 898 

Semesterlöneskuldens 32 219 24 607 -4 436 
resultateffekt 

Resultatets andel av skatter och 6,2 % 4,5 % 0,7 % 2,1 % 2,1 % 
generella stadsbidrag 

Likviditet 

Kommunkoncernen är i en period av relativt stora investeringar som finansieras genom en kombination av egna 
medel och extern upplåning. Dessa investeringsvolymer beräknas generera fortsatt stora utbetalningar under årets 
sista månader. 

3 



Investeringar 

Under perioden januari-oktober har 147 mkr investerats. Senaste helårsprognosen (augusti) pekar mot att 272 mkr 
kommer upparbetas under året. Nedan presenteras urval av några större pågående projekt med prognos för årets 
utfall. 

 Nytt vård- och omsorgsboende (35 mkr) 
 Reinvesteringar fastigheter (20 mkr) 
 Skolstrukturförändringar (15 mkr) 
 Fåröbron (16 mkr) 
 Om- och tillbyggnad produktionskök (15 mkr) 
 Reinvesteringar gator (11 mkr) 

Nämnder 

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget underskott mot budget för perioden januari-oktober på -2,7 mkr. 
Budgetavvikelsen motsvarande period föregående år var -1,3 mkr. Underskott redovisas av socialnämnden 
-37,4 mkr, barn- och utbildningsnämnden -0,8 mkr, kommunfullmäktige -0,1 mkr och överförmyndarnämnden 

-0,1 mkr. Övriga nämnder visar överskott för perioden. 
För helåret prognostiseras sammantaget underskott för nämnder och styrelse om -50,9 mkr, där socialnämnden 
prognostiserar -52,0 mkr, barn- och utbildningsnämnden -8,2 mkr och kommunfullmäktige -0,9 mkr. Den 
sammantagna prognosen för nämnderna är 12,4 mkr bättre än augustiprognosen, där fastighets- och servicenämnden, 
socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden är de som förbättrar prognosen mest. 
Se kommentar från respektive nämnd nedan. 

Prognos 
Budget- Budget- budget- Budget-

Nettokostnad Budget avvikelse avvikelse avvikelse avvikelse 

Tkr Jan-Okt 2018 Jan-Okt Jan-Okt Jan-Okt helår 2018 helår 2017 
2018 2018 2017 

 
 

  

           
        

 
     
     
    
    
       
     

  

 

        
        

             
      
          

            
           

        
    

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

  

       

         

             

              

             

            

             

  
 

            

              

           

            

             

         

            

 
 

            
      

         
   

 

  
         

        
    

-123 519 -920 64Kommunfullmäktige 5 196 5 073 

Kommunstyrelsen 175 224 187 808 12 584 11 859 1 615 8 195 

- KS gemensam 0 12 542 12 542 6 788 10 314 3 936 

- Kommunledningsförvaltningen 144 116 143 157 -959 3 464 -9 142 3 927 

- Räddningstjänsten 31 108 32 109 1 001 1 607 443 332 

Barn- och utbildningsnämnden 701 605 700 804 -801 -922 -8 200 -16 819 

Fastighets- och 62 218 70 872 8 654 7 878 3 100 2 975 
servicenämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 101 556 107 364 5 808 5 260 287 3 448 

Miljö- och tillsynsnämnden 2 813 3 319 506 98 0 56 

Samhällsbyggnadsnämnden 127 779 135 973 8 194 8 278 5 130 731 

Socialnämnden 730 738 693 343 -37 395 -34 134 -51 956 -38 688 

Överförmyndarnämnden 3 089 2 981 -109 -155 0 -202 

Summa nämnder/styrelse 1 910 218 1 907 537 -2 681 -1 319 -50 945 -40 240 

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar för perioden underskott med -0,1 mkr och för helåret 
prognostiserar verksamheterna sammantaget underskott om -0,9 mkr. Underskottet förklaras av att valnämndens 
kostnader för höstens val har ökat kraftigt jämfört med beräknat, framförallt kopplat till arvoden. Till följ av ändrade 
regler tillsattes många nya röstmottagare till årets val. 

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 
Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden med 11,6 mkr, varav 
kommunledningsförvaltningen redovisar underskott med -1,0 mkr och kommunstyrelsens gemensamma poster 
överskott med 12,6 mkr. 
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Helårsprognosen visar på sammantaget överskott för kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) på 1,2 mkr 
varav kommunledningsförvaltningen prognostiserar underskott på -9,1 mkr medan kommunstyrelsens gemensamma 
poster fortsätter redovisa överskott med 10,3 mkr. 
Förvaltningens prognostiserade underskott kan främst förklaras av att kostnader för nödvändiga insatser till följd av 
övergripande uppdrag och målsättningar belastat förvaltningen ekonomiskt. Däribland kostnader för genomlysning 
av bla socialförvaltningen samt firande OS-medaljörer och SM-vinnare. Därtill några vakanser som är återbesatta 
direkt efter semesterperioden. Kostnaderna för kommunens företagshälsovård har minskat under 2018 och hjälper till 
att täcka underskott som finns för friskvård och personalsystem. Överskottet för kommunstyrelsens gemensamma 
poster härrör till ännu ej förbrukade medel som finns till förfogande samt kapitalkostnader till följd av ännu ej 
upparbetade investeringsmedel. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
Räddningstjänstens resultat för perioden visar överskott på 1,0 mkr. För helåret prognostiseras resultat på 0,4 mkr. 
Skillnaden mellan periodens resultat och helårsprognos beror på ett antal planerade inköp bl.a. för att kompensera 
förstörd utrustning från sommaren bränder. Ekonomiskt har den operativa verksamheten stora underskott avseende 
personal- och driftkostnader beroende på många bränder och olyckor under året. Underskottet balanseras av mycket 
större intäkter, delvis på grund av hjälp till andra kommuner vid sommarens skogsbränder samt överskott på 
kapitalkostnader. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Resultatet till och med oktober visar underskott om -0,8 mkr, vilket är en förbättring relativt föregående år om cirka 
0,1 mkr. Den ekonomiska situationen för barn- och utbildningsnämndens verksamheter är fortsatt ansträngd och 
resultatet för 2018 prognostiseras till underskott om -8,2 mkr, vilket är en budgetavvikelse om -0,9 %. 
Årets prognostiserade underskott är delvis hänförligt till hyreskostnader för Havsbadet vars kontrakt sagts upp under 
2018. Kontraktet sträcker sig till 2019 men förhandlingar har resulterat i ett utköp där cirka 3,6 mkr som avser 2019 
belastar 2018. Resterande underskott om -4,6 mkr är hänförligt till uteblivna bidrag från Migrationsverket. För 2018 
budgeterades det 4,6 mkr i bidrag från Migrationsverket som avsåg extraordinära kostnader bundna till verksamheten 
för nyanlända. Förvaltningen har inte fått någon information angående dessa bidrag, oavsett avslag eller 
godkännande, trots återkommande kontakt. Bedömningen är att osäkerheten runt bidragen är stor så därav ingår inte 
dessa bidrag i prognosen. De bidrag som förvaltningen sökt för reguljär verksamhet från Migrationsverket ingår dock 
i prognosen för 2018. 
På grund av eftersatt underhåll av lokaler och fastigheter samt tillfälliga lokaler prognostiseras underskott om cirka 
-2,6 mkr för avseende lokalkostnader. Detta är förutsatt att inga ytterligare akuta åtgärder behöver genomföras. Trots 

en pressad budget har förvaltningen omfördelat kostnader för att minimera effekten på resultatet. 
Gymnasiet redovisar överskott om cirka 3,0 mkr för perioden. Det råder en stor osäkerhet i vilken omfattning den 
nya gymnasielagen kommer påverka det ekonomiska resultatet. Andelen gymnasieelever som förvaltningen har 
möjlighet att söka bidrag för från Migrationsverket sjunker då de får tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd men 
fortfarande befinner sig inom skolans verksamhet. Detta innebär att verksamheten inte kan justeras i den omfattning 
som bidragen minskar och förvaltningen får stå för kostnaden. För helåret prognostiseras ett nollresultat för 
gymnasiet. 

Fastighets- och servicenämnden 
Fastighets- och servicenämnden redovisar totalt överskott för perioden på 8,6 mkr, varav kapitalkostnad 3,4 mkr på 
grund av senarelagda investeringar. Semesterlöneskulden påverkar periodresultatet med -1,1 mkr. Alla avdelningar 
förutom fastigheter visar överskott. Fastigheters underskott beror främst på extraordinära kostnader för snöröjning 
med anledning av den stränga vintern. 
Fastigheters helårsprognos är underskott på -3,8 mkr varav snöröjning -5 mkr (jämför budget 5,5 mkr) samt 
tillkommande kostnader för skador tak på grund av snömängd och snöröjning, vilka beräknas uppgå till 1,3 mkr. 
Med anledning av ovanstående har avdelning fastigheter sett över prioriteringar rörande planerat underhåll, vilket 
innebär att underhållsåtgärder förskjuts med 2,5 mkr. Dessutom pågår utredning efter fukt- och vattenskadan i 
dagligverksamhet Onyxen samt kostnader för akut underhåll tillhörande Trygghetsboenden i Öjebyn. 
Helårsprognosens för fastigheter har förbättras vilket främst beror på att skadorna inte var så omfattande som 
befarades och att delar av kostnaderna kommer att belasta nästa år. Dessutom har Norrgårdens underhåll och 
Klubbgärdets förskola övergått till reinvesteringsprojekt i och med att underhållet blev mer omfattande. 
Förvaltningen har därför begärt att flytta driftram till reinvesteringsram av nämnden. Övriga avdelningars prognoser 
har förbättras med 0,5 mkr. För helåret prognostiseras överskott på 3,1 mkr. Sjukfrånvaron är i snitt 6,4 % (till och 
med september). En försämring med 0,9 procentenheter från augusti. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 5,8 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår en fordran 
på förutbetalda semesterlöner med 0,7 mkr. Överskottet för perioden hänförs även till lägre personalkostnader pga. 
utdragen rekryteringsprocess samt sjukdom. Andra avvikelser som påverkat resultatet positivt är återhållsamhet med 
inköp. Avvikelser som påverkat resultatet negativt är höga kostnader för takskottning samt oförutsedda 
reparationskostnader av maskiner på LF Arena. 
Nämndens prognos för helåret visar överskott med 0,3 mkr. Förändring av semesterlöneskulden innebär en 
resultatförsämring under årets avslutande månader. En brand i Norrfjärdens sporthall har medfört omfattande skador, 
vilket kommer att innebära en kostnad för självrisk med 0,4 mkr. Anläggning- och parkverksamheterna förväntas nå 
sämre resultat på grund av planerade reparationskostnader samt ökade energikostnader. I övrigt kvarstår 
utbetalningar av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar som kommer att ske i slutet på året. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden visar överskott med 8,2 mkr för perioden, vilket förklaras av höga statsbidrag för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning samt minskning av semesterlöneskulden. Negativa ekonomiska avvikelser 
handlar främst om kostnader för snöröjning, som förklaras av ovanligt stor mängd nederbörd, samt omfördelning av 
kostnader inom kommunen för Stadsberget. 
Nämnden lämnar en positiv prognos för helåret med 5,1 mkr som förklaras av höga statsbidrag avseende 
arbetsmarknad och vuxenutbildning med cirka 8 mkr. Överskottet kan lämnas trots höga kostnader för 
vinterväghållningen, ökade kostnader för samhällsutveckling och samhällsbyggande i form av övergripande 
planeringsarbete samt ökade kostnader för kollektivtrafiken. 

Miljö och tillsynsnämnden 

Resultatet för perioden visar överskott med 0,5 mkr och en årsprognos med 0 mkr. Periodens överskott förklaras, 
trots höga kostnader avseende personalomsättning, av en positiv semesterlöneskuld samt intäkter från händelsestyrd 
tillsyn. 

Socialnämnden 

Socialförvaltningen har till och med oktober en budgetavvikelse på -37,4 mkr. Prognosen för helåret är en 
budgetavvikelse på -51,9 mkr. Stöd och omsorg har det största underskottet inom socialförvaltningen. Avdelningen 
har för 2018 fått 1,0 mkr för rekrytering av familjehem och för bostadsförsörjningsplan. Arbetet med detta har 
försenats vilket medför att dessa inte kommer att användas under 2018 och därigenom förbättrar avdelningens 
prognos. Arbetet är dock viktigt och kommer att påbörjas under första halvåret 2019. 

 Antalet vårddygn inom institutionsvård för barn och familj har minskat något samt placeringskostnaderna 
varit lägre jämfört med 2017. Utredningen för ett nytt LSS-boende för barn är klar och kommer att 
presenteras för beslut i nämnden under november. 

 Inom försörjningsstöd har gruppen 65 år och äldre fortsatt minska, vilket är positivt. Antalet hushåll med 
försörjningsstöd ökade ytterligare under oktober jämfört med samma period förra året. Arbetslösa utan 
ersättning är den gruppen som står för den största delen av försörjningsstöd i Piteå kommun. 

 Inom psykosocialt stöd har budgetavvikelsen minskat betydligt för både LSS-boendena och 
psykiatriboendena vilket kan ses som en effekt av en anpassad personalplanering. Arbete fortsätter med att 
se över och omfördela bemanningen inom gruppbostäderna. 

 Stöd till vuxna med funktionshinder visar en bättre helårsprognos för oktober. Budgetavvikelsen för 
personlig assistans har minskat sedan föregående månad beroende på att personalkostnader för 
egenproduktion har minskat något samt att intäkterna har ökat för perioden. 

Äldreomsorgen genomgick en omorganisation i början av 2018 vilket gör det svårt att på ett rättvisande sätt jämföra 
årets budgetavvikelse med fjolårets. Inom de största verksamhetsområdena har vissa verksamheter flyttats om samt 
att ett nytt verksamhetsområde har tillkommit; hälso- och sjukvård. Höga vikariekostnader, det stora behovet av 
inhyrda sjuksköterskor samt sommaravtalen som utbetalats i september är de främsta anledningarna till den negativa 
budgetavvikelsen inom äldreomsorgen. 

 Särskilt boende är ett område som har svårt att hålla budgeten. Detta beror på att de flesta boendena har 
svårt att klara personalbudgeten. En anledning är oroliga, utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som 
har fordrat högre bemanning och således mera vikariekostnader. 

 Brist på sjuksköterskor i verksamheterna har inneburit att äldreomsorgen tagit in bemanningssjuksköterskor 
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till en fördyrning av 1,4 mkr. 
 Det enskilt största minuset ligger på beställare hemtjänst (hemtjänsttimmarna) under avdelningsgemensamt 

där det utförs betydligt fler hemtjänsttimmar än budgeterat. 
 Faktorer som påverkar resultatet positivt är att alla uppdrag inom framtidens äldreomsorg inte är helt 

avslutade, hemtjänstproduktionen går plus samt att omvårdnadsintäkterna genererar överskott. 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden redovisar -0,1 mkr för perioden och prognostiserar helårsutfall i linje med budget. Nytt för i 
år är att nämndens ersättning från Migrationsverket för kostnader kopplade till gode män för ensamkommande 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. 
Från den 1 januari 2019 kommer Piteå kommun vara värdkommun i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans 
med Älvsbyns kommun. 

Personal 

Nyckeltal 
Utfall kvinnor 
Sep 2018 

Utfall män 
Sep 2018 

Utfall Sep 
2018 

Utfall Sep 
2017 

Sjukfrånvaro, % 6,3 % 2,9 % 5,3 5,9 

Andel heltidstjänster, % 94,4 % 95,2 % 94,6 % 94 % 

Antal timmar som utförs av timanställda 29 696 10 329 40 025 38 475 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 94,1 % 93,6 % 

Analys personal 

Sjukfrånvaron har fortsatt att minska och är lägre än samma månad föregående år. Både sjukfrånvaron bland kvinnor 
och män är lägre än tidigare år. 

Tidigare har antalet sjuka medarbetare ökat trots att sjukfrånvaron minskat, vilket var ett tecken på att fler är sjuka 
oftare men färre dagar. De senaste månaderna har antalet friska medarbetare ökat och ligger nu i paritet med 
föregående år, bland både kvinnor och män. 

Kommunens heltidsmått undantar de anställningar där arbetsgivaren inte påverkar anställningsgraden, såsom 
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personliga assistenter samt de med någon form av pensionsdel. Med detta undantaget så har 94,6 % en 
heltidsanställning, det är generellt fler män som har heltidsanställningar än kvinnor. Det är något fler timmar som 
utförs av timanställda under september månad i år än i jämförelse med september föregående år. Detta förklaras 
framförallt av en ökning inom socialtjänsten. Det är generellt fler kvinnor som arbetar som timanställda, men 
ökningen av användande av timanställda består framförallt av att fler män arbetat som timanställda. Kvinnornas lön i 
förhållande till männens ökar något i förhållande till september förra året och har framförallt ökat de senaste 
månaderna. Detta beror på att lönesatsningen på kvinnliga chefer inom socialtjänsterna ger effekt. 

Strategiska områden 

Befolkning 

Nyckeltal 
Utfall kvinnor 
Sep 2018 

Utfall män 
Sep 2018 

Utfall Sep 
2018 

Utfall Sep 
2017 

Antal invånare 20 898 21 210 42 108 42 124 

Arbetskraftens storlek 16-64 år 12 055 12 864 24 919 25 088 

Befolkningen hade i slutet av september ökat med 16 invånare i jämförelse med delårsrapporteringen per augusti. I 
slutet av september hade Piteå kommun 42 108 invånare vilket är 76 färre än vid årsskiftet. 

Jan-Sep 2018 Jan-Sep 2017 

Födda 313 330 

Döda 341 343 

Födelseöverskott -28 -13 

Inrikes inflyttning 975 1139 

Inrikes utflyttning 1285 1278 

Inrikes flyttningsöverskott -310 -139 

Invandring 300 418 

Utvandring 41 49 

Invandringsöverskott 259 369 

Justeringar 3 3 

Folkökning -76 220 

Antalet invånare fortsätter att påverkas av Migrationsverkets verksamhet i kommunen genom de beslut som 
myndigheten fattar i enskilda ärenden. Antal inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som bor i Piteå 
kommun och har ett giltigt uppehållstillstånd minskar, enligt diagrammet nedan. Den gruppen, som är invånare i 
Piteå kommun, har minskat med 138 personer när september 2018 jämförs med samma månad 2017. En stor del av 
befolkningsminskningen förklaras av den ändrade sammansättningen bland de inskrivna i Migrationsverkets 
mottagningssystem. Förändringen medför att verkställda kommunplaceringar till andra kommuner fortsätter att 
generera hög inrikes utflyttning från Piteå samtidigt som inrikes inflyttning minskar. Hittills i år är inrikes 
inflyttningsunderskottet -310. Samtidigt har invandringsöverskottet minskat från 369 till 259 när jan-sep jämförs med 
samma period i fjol. 

8 



 
 

         
        

           
            

      
          

         
        

       
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

        
       

            

      

 
            

      
   

            

       
      

   

            

       
    

            

        
      

            

       
      

    

            

      
 

            

      
 

            

 
          

           
         

       
    

            
          

         
          

       
    

 

Enligt den senaste befolkningsprognosen prognostiseras en befolkning om 42 181 invånare i december 2018. I 
prognosen gjordes ett antagande om att 150 invånare, med uppehållstillstånd, skulle finnas inom Migrationsverkets 
mottagningssystem per december 2018. Hittills under hösten 2018 har antalet legat relativt stabilt omkring 50 
personer, dvs 100 personer lägre än prognosens antagande. Även om befolkningsminskningen ser ut att bli större än 
prognostiserat (-73 i sep) kan man ändå utläsa en försiktigt bättre underliggande befolkningsutveckling då 
minskningen av personerna med uppehållstillstånd är större än prognosens antagande (-100). Utvecklingen gör att 
det finns goda förhoppningar att Piteå kommun kan överträffa befolkningsprognosen år 2019. Effekter som positivt 
kan ha bidragit är att fler nyanlända själva valt Piteå som bostadsort, att inflyttningen från övriga Norrbotten fortsatt 
är positiv samt att flera bostadsprojekt med inflyttning under 2018 färdigställts. 

Arbetslöshet 

Utfall 
Utfall män Utfall Okt Utfall Okt Länet Okt Riket Okt 

Nyckeltal kvinnor 
Okt 2018 2018 2017 2018 2018 

Okt 2018 

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

5,0 % 5,2 % 5,1 % 5,5 % 5,0 % 5,5 % 

Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 

år 
2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,9 % 2,6 % 3,0 % 

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

2,4 % 2,7 % 2,5 % 2,6 % 2,4 % 2,6 % 

Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller 
i program med aktivitetsstöd, % av 

befolkningen 18-24 år 

6,5 % 8,9 % 7,8 % 8,6 % 6,4 % 5,6 % 

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

2,2 % 3,8 % 3,1 % 4,0 % 2,6 % 2,6 % 

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

4,3 % 5,1 % 4,7 % 4,6 % 3,8 % 2,9 % 

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

19,3 % 21,6 % 20,4 % 21,5 % 15,8 % 14,6 % 

Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av 
befolkningen 

8,1 % 8,2 % 8,2 % 13,5 % 6,2 % 7,2 % 

Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % 
av befolkningen 

11,1 % 13,4 % 12,2 % 8,0 % 7,9 % 7,4 % 

Den goda konjunkturen fortsätter och den totala arbetslösheten fortsätter att falla i Piteå kommun. I Piteå kommun 
var andelen som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 5,1% i oktober, -0,4 procentenheter jämfört 
med oktober 2017. Arbetslösheten är lägre i länet, 5,0%, men högre i riket, 5,5%. Ett kreditupplysningsföretag har 
räknat ut att Piteå kommun har högst tillväxttakt i Norrbotten 2018 utifrån företagens (aktiebolagens) 
omsättningsutveckling, nyanställningar och vinstutveckling. 
Arbetslösheten minskar för 18-24 åringar med -0,8 procentenheter samt för utrikesfödda med 1,1 procentenheter. 
Dock har Piteå en fortsatt högre arbetslöshet bland ungdomar och utrikesfödda jämfört med länet och riket. Störst är 
differensen i gruppen utrikesfödda där Piteå har 5,7 procentenheter högre arbetslöshet än länet och 6,9 
procentenheter högre arbetslöshet än riket. Gruppen utrikesfödda är liten i Piteå och den speciella situationen med 
Migrationsverkets stora anläggningsboende kan spela in. Kontakter är tagna med Arbetsförmedlingen för att djupare 
analysera skillnaderna mellan Piteå och länet samt riket. 
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Periodbokslut & årsprognos 2018 för Socialtjänsten. Tkr. 
Perioden Januari t. o. m. oktober 

Verksamhet 

Budget jan-

okt 2018 

Utfall jan-okt 

2018 

Budgetavvikelse 

jan-okt 2018 

Utfall jan-okt 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-okt 2017 

Budget helår 

2018 

Prognos 

avvikelse helår 

2018 

Budgetavvikelse 

2017 

Budgetavvikelse 

prognos (%) 

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 24 003 20 200 3 803 23 798 -2 295 28 319 1 415 -1 730 5,0% 

Politisk verksamhet 1 368 1 421 -53 1 279 78 1 642 -60 -1 -3,7% 

Förvaltningsledning 3 207 3 178 30 14 113 -3 882 3 850 -140 -2 348 -3,6% 

Administrativa enhet/Bemanningsenhet 19 020 16 427 2 593 8 439 848 22 827 1 500 912 6,6% 

Förändring semesterlöneskuld 408 -825 1 233 -33 661 0 115 -293 

STÖD O OMSORG 271 005 304 187 -33 181 297 633 -33 060 327 298 -43 878 -38 222 -13,4% 

Avdelningsgemensamt 3 193 1 419 1 774 595 1 958 6 930 312 2 553 4,5% 

Betalningsansvar 833 305 528 252 581 1 000 600 483 60,0% 

Omvårdnadsintäkter -758 -856 97 -757 15 -910 100 8 -11,0% 

Övrigt avdelningsgemensamt 5 644 5 543 101 3 825 1 153 6 840 300 1 719 4,4% 

Förändring semesterlöneskuld -2 526 -3 574 1 048 -2 726 208 0 -688 344 

Stöd till försörjning 37 415 40 791 -3 376 39 949 -1 821 44 924 -4 750 -1 572 -10,6% 

Försörjningsstöd 

Övriga verksamheter stöd till försörj. 

15 323 

22 092 

21 805 

18 987 

-6 482 

3 106 

18 607 

21 342 

-3 463 

1 642 

18 388 

26 536 

-8 050 

3 300 

-4 175 

2 603 

-43,8% 

12,4% 

Stöd till vuxna med funktionshinder 57 816 67 164 -9 348 62 174 -4 596 69 097 -11 590 -6 211 -16,8% 

Hemtjänst 5 266 6 767 -1 500 5 573 -449 6 320 -1 700 -300 -26,9% 

Bostadsanpassning 2 859 3 247 -389 2 854 -26 3 431 -500 184 -14,6% 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 2 786 3 859 -1 074 3 622 -914 3 343 -1 300 -1 406 -38,9% 

Personlig assistans 40 396 47 865 -7 469 44 254 -3 874 48 192 -9 000 -5 498 -18,7% 

Övriga verksamheter vuxfunk 6 510 5 426 1 083 5 871 666 7 812 910 809 11,6% 

Stöd till barn och familj 61 791 79 238 -17 447 75 656 -18 326 74 023 -21 350 -22 193 -28,8% 

Institutionsvård, barn och unga 4 323 12 516 -8 194 13 171 -9 255 5 188 -9 800 -9 169 -188,9% 

Förstärkta familjehem 5 500 7 306 -1 806 6 227 -727 6 600 -2 300 -2 600 -34,8% 

Familjehem 11 041 11 911 -869 12 983 -1 715 13 250 -1 000 -2 191 -7,5% 

Övriga verksamheter barn och familj 40 927 47 505 -6 578 43 275 -6 629 48 985 -8 250 -8 233 -16,8% 

Psykosocialt stöd 110 790 115 574 -4 784 119 260 -10 274 132 324 -6 500 -10 800 -4,9% 

Hemtjänst 521 404 117 363 429 625 100 505 16,0% 

Psykiatriboenden 21 790 22 502 -712 21 021 -861 26 151 -800 -1 012 -3,1% 

LSS-boenden 63 224 63 601 -377 65 205 -2 039 75 262 -500 -2 039 -0,7% 

Gärdet 2 305 1 525 780 1 111 1 151 2 744 1 358 0,0% 

Boendegrupp 1 12 087 12 365 -279 11 805 255 14 390 137 0,0% 

Boendegrupp 2 13 472 13 842 -370 12 493 -2 136 16 036 -2 257 0,0% 

Boendegrupp 3 11 367 11 127 240 11 755 -1 151 13 531 -1 281 0,0% 

Boendegrupp 4 9 556 9 647 -91 9 464 -82 11 375 -94 0,0% 

Boendegrupp 5 11 154 12 040 -886 10 589 -215 13 277 -374 0,0% 

Institutionsvård vuxna 7 744 12 810 -5 066 16 118 -7 435 9 293 -6 600 -7 490 -71,0% 

Övriga verksamheter psykosocialt stöd 17 512 16 258 1 254 16 553 -368 20 992 1 300 -764 6,2% 



    
       

       

   

    

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

    

Periodbokslut & årsprognos 2018 för Socialtjänsten. Tkr. 
Perioden Januari t. o. m. oktober 

Verksamhet 

Budget jan-

okt 2018 

Utfall jan-okt 

2018 

Budgetavvikelse 

jan-okt 2018 

Utfall jan-okt 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-okt 2017 

Budget helår 

2018 

Prognos 

avvikelse helår 

2018 

Budgetavvikelse 

2017 

Budgetavvikelse 

prognos (%) 

ÄLDREOMSORG 398 335 406 352 -8 017 390 881 1 221 478 557 -9 493 1 264 -2,0% 

Avdelningsgemensamt 99 968 105 848 -5 880 95 382 874 118 618 -5 100 5 086 -4,3% 

Betalningsansvar 396 7 389 151 130 476 400 187 84,1% 

Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 79 732 88 632 -8 901 84 400 -5 683 94 570 -8 000 -6 716 -8,5% 

Färdtjänst 2 291 2 294 -3 2 240 51 2 750 0 -1 0,0% 

Övriga versamheter Avdelningsgemensamt 17 549 14 915 2 634 8 590 6 376 20 823 2 500 1 836 12,0% 

Framtidens äldreomsorg 2 623 596 2 027 2 591 2 518 2 823 1 700 2 393 60,2% 

Ordinärt boende 60 471 58 121 2 350 63 916 696 72 193 1 050 -48 1,5% 

Hemtjänstproduktion & anhörigvård 19 200 17 676 1 525 18 834 -1 078 23 041 1 000 -394 4,3% 

Äldrecentrat 20 205 20 980 -775 1 667 422 24 032 -750 362 -3,1% 

Bostadsanpassning 3 033 2 390 643 2 875 158 3 640 0 -148 0,0% 

Övriga verksamheter ordinärt boende 18 032 17 076 956 40 541 1 194 21 480 800 221 3,7% 

Särskilt boende 214 476 220 052 -5 577 214 176 -3 374 254 680 -5 400 -3 602 -2,1% 

Österbo 20 644 20 239 406 20 621 -162 24 509 400 45 1,6% 

Källbogården 17 850 18 699 -850 16 975 -215 21 203 -1 000 -231 -4,7% 

Öjagården 15 224 15 646 -422 15 636 -331 18 081 -500 -154 -2,8% 

Norrgården 23 625 23 880 -255 23 623 -28 28 036 100 102 0,4% 

Mogården 24 271 25 574 -1 303 24 623 -243 28 800 -1 500 -259 -5,2% 

Hortlaxgården 24 279 25 239 -960 25 704 -1 486 28 815 -1 000 -1 664 -3,5% 

Roknäsgården 17 400 17 905 -505 17 873 -176 20 650 -600 -135 -2,9% 

Berggården 27 667 28 151 -484 26 419 -193 32 846 -500 -190 -1,5% 

Rosågränd 7 574 8 236 -662 8 132 -611 8 985 -700 -760 -7,8% 

Munkberga 16 707 17 583 -876 16 845 -704 19 823 -900 -938 -4,5% 

Villa Utkiken 6 938 6 642 295 1 026 167 8 240 300 - 3,6% 

Övriga verksamheter särskilt boende 12 297 12 257 39 17 728 775 14 692 500 583 3,4% 

Hälso och sjukvård 41 333 43 319 -1 986 35 340 -259 49 393 -1 900 -170 -3,8% 

Hemsjukvård 

Rehabenheten 

25 884 

15 450 

26 976 

16 344 

-1 092 

-894 

20 717 

14 623 

228 

-487 

30 949 

18 444 

-800 

-1 100 

233 

-404 

-2,6% 

-6,0% 

Omvårdnadsintäkter -15 955 -16 959 1 004 -16 303 1 306 -19 150 1 200 1 575 -6,3% 

Förändring semesterlöneskuld -4 582 -4 626 44 -4 222 -540 0 -1 043 702 

Totalt Socialtjänsten 693 343 730 739 -37 395 712 312 -34 134 834 173 -51 956 -38 688 -6,2% 



 
 
  

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

  

 

   

  

 

       

         

       

                

           

             

 

 

 

      
     

  
  

 
     

     
      

 
          

     
        

  
      

  
   

      
    

       
 

 

Socialtjänsten 
Datum: 2018-11-06 

Månadsuppföljning ekonomi oktober 2018 

Socialförvaltningen har till och med oktober en budgetavvikelse på -37,4 mkr. 

Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -51,9 mkr. 

Budgetavvikelse Prognos 

Okt -18 Sept -18 Okt -18 Sept -18 

Politik, Ledning, Administration, Bemanning 3 803 3 057 1 415 725 

Stöd och omsorg -33 181 -30 888 -43 878 -46 228 

Äldreomsorgen -8 017 -6 668 -9 493 -8 943 

Totalt Socialförvaltningen -37 395 -34 500 -51 956 -54 446 

Sammanfattning 

Stöd och omsorg har det största underskottet inom Socialförvaltningen. Avdelningen har i 
budget för 2018 fått 0,5 mkr för rekrytering av familjehem och 0,5 mkr för 

bostadsförsörjningsplan. Arbetet med detta har förskjutits vilket medför att dessa inte kommer 
att användas under 2018 och därigenom förbättrar avdelningens prognos. Arbetet är dock 
viktigt och kommer att påbörjas under första halvåret 2019. 

 För barn och familj har antalet vårddygn inom institutionsvården minskat något samt 
att placeringskostnaderna varit billigare jämfört med 2017. Utredningen för ett LSS-
boende för barn är klar och kommer att presenteras för beslut i nämnden under 
november. 

 Inom försörjningsstöd har gruppen 65 år och äldre fortsatt minska, vilket är positivt. 
Antalet hushåll med försörjningsstöd ökade ytterligare under oktober jämfört med 
samma period förra året. Arbetslösa utan ersättning är den gruppen som står för den 
största delen av försörjningsstödet i Piteå kommun. 

 Inom psykosocialt stöd har avvikelsen minskat förbetydligt för både LSS-boendena och 
psykiatriboendena vilket kan ses som en effekt av en anpassad personalplanering. 
Arbete fortsätter med att se över och omfördela bemanningen inom gruppbostäderna. 

 Stöd till vuxna med funktionshinder visar en bättre helårsprognos för oktober. 
Budgetavvikelsen för personlig assistans har minskat sedan föregående månad beroende 
på att avvikelsen för personalkostnader för egenproduktion har minskat något samt att 
intäkterna har ett bättre resultat för perioden. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-11-06 

Äldreomsorgen genomgick en omorganisation i början av 2018 vilket gör det svårt att på ett 
rättvisande sätt jämföra årets budgetavvikelse med fjolårets. Inom de största 
verksamhetsområdena har vissa verksamheter flyttats om samt att ett nytt verksamhetsområde 
har tillkommit; hälso- och sjukvård. Höga vikariekostnader, det stora behovet av inhyrda 
sjuksköterskor samt sommaravtalen som utbetalats i september är de främsta anledningarna till 
den negativa budgetavvikelsen inom äldreomsorgen. 

 Särskilt boende är ett område som har svårt att hålla budgeten. Detta beror på att de 
flesta boendena inte lyckas klara personalbudgeten. En anledning är oroliga, 
utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som har fordrat högre bemanning och 
således mera vikariekostnader. 

 Brist på sjuksköterskor i verksamheterna har lett till att äldreomsorgen varit tvungna att 
ta in bemanningssjuksköterskor till en fördyrning av 1,4 mkr till och med oktober. 

 Det enskilt största minuset ligger på beställare hemtjänst (hemtjänsttimmarna) under 
Avdelningsgemensamt där det utförs betydligt fler hemtjänsttimmar än budgeterat. 

 Faktorer som påverkar resultatet positivt är att alla uppdrag inom Framtidens 
äldreomsorg inte är helt avslutade, hemtjänstproduktionen går plus samt att 
omvårdnadsintäkterna genererar ett överskott. 

Politik, förvaltningsledning och administration 

Politik, förvaltningsledning, bemanningsenheten och administration visar på ett överskott 

om 3,0 mkr för perioden, samma period föregående år var budgetavvikelsen 

-2,3 mkr. Prognosen för hela området är 1,4 mkr. 

 Bemanningsenhetens resultat för perioden är 0,4 mkr. Detta beror bland annat på att 
både sjuksköterskepoolen och undersköterskepoolen har haft en ganska hög 
bokningsgrad under hösten (över 90% av den möjliga bokningsbara tiden). 
Kommunens tolkning av skatteverkets nya rutiner för reseersättning som började gälla 
i september försämrar dock prognosen för bemanningspoolen. Prognosen på helåret 
sätts till -0,1 mkr 

 Administrativa enhetens överskott beror bland annat på vakanta tjänster under året med 
lägre personalkostnader som resultat. Vissa oförutsedda kostnader har uppkommit så 
som utbetald sparad semester till pensionär, utbetalning av avgångsvederlag samt ökad 
lokalhyra. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-11-06 

Stöd och omsorg 

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -33,2 mkr vilket motsvarar 13% 

i budgetavvikelse. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -43,9 mkr. 

Budgetavvikelse Prognos 

Okt -18 Sept -18 Okt -18 Sept -18 

Avdelningsgemensamt 1 774 1 733 312 212 

Stöd till försörjning -3 376 -2 603 -4 750 -4 600 

Stöd till vuxna med funktionshinder -9 348 -9 636 -11 590 -13 290 

Stöd till barn och familjer -17 447 -14 938 -21 350 -21 350 

Psykosocialt stöd -4 784 -5 445 -6 500 -7 200 

Totalt Stöd och omsorg -33 181 -30888 -43 878 -46 228 

Stöd till försörjning 

Händelser 

 Stöd till försörjning har haft fler hushåll som varit i behov av försörjningsstöd 2018 
jämfört med föregående år. Gruppen ”65 år och äldre” fortsätter att minska under 
oktober månad vilket är positivt. Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd fortsätter 
dock att öka och till och med oktober är kostnaden 3,4 mkr högre än samma period 
2017. Prognosen för försörjningsstöd sätts till -8,0 mkr. 

 Intäkterna från Migrationsverket har minskat något. Verksamheten har fått mindre 
intäkter för återsökningarna som gjordes för kvartal två och får inte full täckning för alla 
kostnaderna som har återsökts för. 

 Gruppen arbetslösa utan ersättning och gruppen i etableringsprogrammet står för en stor 
del av medborgarna som uppbär försörjningsstöd. Även gruppen ensamkommande unga 
samt hushållen med ohälsa fortsätter att öka jämfört med 2017. I delårsrapporter från 
jämförbara kommuner kan liknande trender ses. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Stöd till försörjning har tillsammans med samordningsförbundet Activus påbörjat ett arbete 
med samtliga huvudmän i Activus kring gruppen med ohälsa, med målet att förbättra samverkan 
och utveckla rutiner och stöd till de berörda personerna. 
För att möta upp ökningen av både antalet hushåll och kostnaden så har ett arbete kring 
förbättrad samverkan inletts mellan Stöd till försörjning och Arbetsmarknadsenheten. I arbetet 
ingår bland annat översyn av rutiner och samverkansdokument samt att en gemensam 
planeringsdag är inplanerad. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-11-06 

Stöd till vuxna med funktionshinder 

Händelser 

 Stöd till vuxna med funktionshinder ser stora utmaningar med Försäkringskassans 
ändrade bedömningar inom personlig assistans vilka leder till ökade kostnader hos Piteå 
kommun. Beräkningar av kostnadsövervältring från stat till kommun visar på utökade 

kostnader för 2018 om ca 11,0 mkr. Personlig assistans har till och med oktober en 
budgetavvikelse på -7,5 mkr och prognosen för helåret är -9,0 mkr. 

 Budgetavvikelsen för personlig assistans har minskat sedan föregående månad beroende 
på att avvikelsen för personalkostnader för egenproduktion har minskat något samt att 
intäkterna har ett bättre resultat för perioden. Intäkterna kan variera mellan månader 
beroende på svårigheter att periodisera de intäkter som Piteå kommun inte erhållit från 
Försäkringskassan. 

 Kostnaderna för färdtjänst påverkar prognosen negativt. Antal resor med färdtjänst har 
ökat markant under året sedan de dagliga verksamheterna Gästgivaren, Kullen, Oasen 
och Onyxen flyttade till Furunäset. 

 Den negativa kostnadsutvecklingen för hemtjänsttimmarna har bromsats något under 
hösten. Årsprognosen för hela området sätts till -11,6 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Budgetarbetet inom personlig assistans har påbörjats. Tillsammans med cheferna har bättre 
budgeteringsförutsättningar skapats för att förbättra ärendenas resultat för 2019. Speciellt fokus 
på jourärenden som har visat stort underskott under 2018. 
En översyn har gjorts under hösten av beslut gällande hemtjänst och har på så sätt minskat 
antalet hemtjänsttimmar vilket förväntas minskat kostnaderna på helårsbasis med 1,6 mkr. 

Stöd till barn och familj 

Händelser 

 Placeringar för barn enligt LSS har fram till oktober inneburit en kostnad för 

verksamheten på 4,0 mkr. Kostnaderna för ett av dessa barn återsöks regelbundet hos 
Migrationsverket. De skärpta reglerna för återsökningar genererar fler avslag för Piteå 
kommun samtidigt som dygnsschablonersättningarna som betalas ut har sänkts vilket 
har gjort att intäkterna för 2018 minskat jämfört med föregående år. 

 Det finns tre placeringar enligt LVU på SIS (Statens institutionsstyrelse) med en 
kostnad på ca 6000 kr/dygn vilket försämrar årsprognosen för verksamheten. 

 Prognosticerade kostnader för konsultköpt för 2018 är 2,0 mkr, varav ca 0,5 mkr avser 
utredningar gjorda 2017 som fakturerades efter årsskiftet. Sista fakturan på ca 0,3 mkr 
för beställda utredningar för 2018 väntas komma under november månad. 

 Budgetavvikelsen är för Stöd till barn och familj är -17,5 mkr och prognosen för helåret 
sätts till -21,3 mkr. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-11-06 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Verksamheten kommer att starta ett intensivt stöd till barn, unga och familjer. Syftet är att 
genom detta inte behöva placera lika många barn och unga. Implementering påbörjas med att 
beskriva uppdraget i verksamheten och därefter rekrytera internt. Preliminär uppstart 
december 2018. 
Under november kommer förslaget för att starta ett LSS boende för barn i egen regi att 
presenteras för nämnden utifrån den genomförda risk- och konsekvensanalysen samt de 
budgeterade kostnaderna. 

Psykosocialt stöd 

Händelser 

 Inom institutionsvård för vuxna är antalet placerade 16 st varav två LVM (Lagen om 
vård av missbrukare). Totalt under året till och med oktober har det varit fyra LVM-
placeringar. Budgetavvikelsen för institutionskostnaderna uppgår till -5,1 mkr och 
prognosen för helåret är -6,6 mkr. 

 Inom boendena har avvikelsen minskat förbetydligt för både LSS-boendena och 
psykiatriboendena vilket kan ses som en effekt av en anpassad personalplanering. 

 Psykosocialt stöd har en total budgetavvikelse till och med oktober på -4,8 mkr och 
prognosen för helåret är -6,5 mkr. Prognosen har förbättrats med 0,7 mkr jämfört med 
föregående månad vilket till största delen beror på förbättrat resultat för LSS-boendena. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Verksamheten planerar inför 2019 att det ska finnas metodstöd med arbetsterapeutkompetens 
för att bistå området i arbetet med rörlig resursfördelning. 
Utredning för en ny servicebostad enligt LSS är påbörjad. Sökandet efter lämplig fastighet i 
samtal med fastighetsägare pågår. 

5 



 
 
  

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

          

    

 

       

         

         

         

           

           

              

          

             

            

 
 

 

      
      
     

      
    

      
   

         

    
 

    
            

     
      

 
        

 
       

       
   

Socialtjänsten 
Datum: 2018-11-06 

Äldreomsorgen 

Äldreomsorgens resultat till och med oktober är -8,1 mkr vilket är 2% i budget-avvikelse. 

Helårsprognosen sätts till -9,5 mkr, varav semesterlöneskulden är -1,0 mkr. 

Budgetavvikelse Prognos 

Okt -18 Sept -18 Okt -18 Sept -18 

Avdelningsgemensamt -5 880 -3 833 -5 100 -4 300 

Framtidens äldreomsorg 2 027 1 848 1 700 1 500 

Ordinärt boende 2 350 2 559 1 050 700 

Särskilt boende -5 577 -5 684 -5 400 -5 100 

Hälso- och sjukvård -1 986 -2 132 -1 900 -1 900 

Omvårdnadsintäkter 1 004 906 1 200 1 200 

Semesterlöneskuld 44 -282 -1 043 -1 043 

Totalt Äldreomsorg -8 017 -6 668 -9 493 -8 943 

Avdelningsgemensamt 

Händelser 

 Avdelningsgemensamt har ett resultat på -5,9 mkr till och med oktober. De flesta konton 
inom området gör plus- eller nollresultat, förutom beställare hemtjänst. Anledningen till 
detta är att det vid ingången av 2018 fanns en budget motsvarande 181,26 årsarbetare 
vid beställare hemtjänst. En årsarbetare motsvarar ca 4 tim/dag i beviljad tid vilket ger 
en budget för beställare hemtjänst av ca 725 tim/dag. I oktober är det betydligt fler 
timmar än vad som finns budgeterat. Detta leder till ett stort underskott för beställare 
hemtjänst. 

 Jobbet med att skärpa av biståndsbedömningen fortsätter för att hålla nere minuset på 
hemtjänsttimmarna. Höjningen av timtaxan förra året har dock inte gett någon märkbar 
effekt på resultatet eftersom väldigt få vårdtagare sagt ifrån sig hjälp trots 
avgiftshöjningen. 

 Eftersom Norrgården varit drabbat av en vattenskada är det flera lägenheter som står 
tomma på grund av renovering. Ca 23 personer står i kö för särskilt boende och har 
således stora hemtjänstinsatser i dagsläget. Trots högt tryck på boendeplatser lyckas 
äldreomsorgen klara sig nästan helt utan betalningsansvar; hittills i år gäller det bara ett 
dygn. 

 Ett EU-projekt som har påbörjats under 2018 kommer att överföras till 2019 och 
påverkar således inte resultatet i år. 

 Den höga nivån på hemtjänsttimmarna förväntas hålla i sig resten av året och 
underskottet ser ut att bli större än det som beräknades förra månaden, därför sätt 
helårsprognosen för Avdelningsgemensamt till -5,1 mkr. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-11-06 

 Framtidens äldreomsorg har till och med oktober ett resultat på 2,0 mkr. Framtidens 
äldreomsorg är ett omfördelningskonto och dess resurser kommer under året delvis att 
flyttas ut till andra verksamheter. Helårsprognosen sätts till 1,7 mkr. 

 Omvårdnadsintäkterna har per oktober ett resultat om 1,0 mkr och helårsprognosen är 
1,2 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Fortsatt arbete med att skärpa biståndsbedömning för beviljade hemtjänsttimmar. 

Ordinärt boende 

Händelser 

 Ordinärt boende har ett periodresultat på 2,4 mkr per oktober. De flesta verksamheterna 
gör plusresultat under perioden men Äldrecentrat har svårt att klara budgeten. 
Anledningen till detta är oroliga vårdtagare samt långvarig sjukdom bland såväl boende 
som personal, detta syns på såväl personal- som materialbudgeten. Inom nattpatrullen 
har personalen utökats med 1,92 å.a för att klara uppdraget, detta finns det ingen budget 
för. 

 Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom att 
statistiken över antalet hemtjänsttimmar tas ut i efterhand och korrigeras mot 
avdelningsgemensamt, det gör att periodresultatet kan ändras. Detta i kombination med 
att några verksamheter, ex. bostadsanpassningen och trygghetslarmen, faktureras sent 
på året gör att helårsprognosen för ordinärt boende endast sätts till 1,1 mkr trots ett starkt 
periodresultat. 

Särskilt boende 

Händelser 

 Särskilt boende har fram till oktober en budgetavvikelse på -5,6 mkr. En stor del av 
underskottet beror på kostnader för inhyrda sjuksköterskor, hittills i år uppgår det 
fakturerade beloppet till 2,7 mkr. Detta kan jämföras med 2017 då den totala 
årskostnaden för dessa var 1,1 mkr på hela äldreomsorgen. Kostnaden för en inhyrd 
sjuksköterska motsvarar ungefär två ordinarie personal vilket totalt ger en fördyring för 

särskilt boende om ca 1,4 mkr till oktober. Det har varit brist på sjuksköterskor under 
hela året vilket gör det nödvändigt att ta in hyrsjuksköterskor för att klara 
bemanningskraven. 

 Boendena har generellt sett svårt att klara personalbudgeten. En anledning till detta är 
oroliga, utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som har fordrat högre bemanning. 
Extrabemanning dygnet runt kostar verksamheten 0,2 mkr per månad. På exempelvis 
Mogården har det fodrats extrabemanning i sju veckor under våren och sommaren. 

 Svårigheter med att rekrytera vikarier har gjort att ordinarie personal fått jobba övertid 
samt att det varit många både långtids- och korttidssjukskrivningar. Många i personalen, 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-11-06 

såväl ordinarie som vikarier, har drabbats av influensa och magsjuka. Mogården och 
Hortlaxgården har varit extra hårt drabbade av dessa sjukdomar, totalt på samtliga 
särskilda boenden uppgår sjuklönerna hittills till drygt 3,1 mkt vilket är 0,5 mkr mer än 
under motsvarande period 2017. Detta leder till att de särskilda boendena inte klarar sin 
budget anseende sjuklöner och vikarieersättningar. 

 Norrgården har haft en vattenskada och fått hålla 12 platser stängda på grund av det. 
Fastighetskontoret som är hyresvärd och står för renoveringen ska kreditera 
äldreomsorgen för tomhållningen av platser men kreditfakturan på 0,2 mkr för oktober 
månad är försenad. 

 Villa Utkiken som startades under hösten 2017 fortsätter göra ett bra resultat. Detta i 
kombination med att några boenden går med noll- eller plusresultat gör att 
helårsprognosen sätts till -5,4 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Under hösten har samtliga boendechefer haft en grundlig genomgång av ekonomin tillsammans 
med ansvarig ekonom och verksamhetsområdeschef. Genom detta har budgetavvikelserna 
kunnat tydliggöras och till viss del åtgärdas. 

Boendena erbjuder praktik till universitetsstuderande sjuksköterskor för att på sikt erbjuda dem 
en tjänst efter avslutade studier. 

Hälso- och sjukvård 

Händelser 

 Hälso- och sjukvård har ett resultat på -2,0 mkr till och med oktober. Hemsjukvård dag, 
rehabteamet och hemsjukvård natt lyckas inte klara budgeten. Anledningen till 
hemsjukvård natts negativa resultat är att en anställd som gått i pension har mycket 
innestående semester och komptid som betalats ut under våren och sommaren. 

 Inom hemsjukvård dag har ett projekt som kallas ”Pillerpatrullen” startats. Det innebär 
att undersköterskor utför mer kvalificerade arbetsuppgifter för att avlasta 
distriktssköterskorna vilket har fungerat mycket bra. Det finns dock inte full 
budgettäckning för detta vilket gör att hemsjukvård dag får ett negativt resultat. Både 
hemsjukvård dag och rehabteamet påverkas även av implementeringen av den nya 
utskrivningslagen. 

 Helårsprognosen för hälso- och sjukvård sätts till -1,9 mkr. 
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2018-11-20 

Fördelning av medel till nämnder/styrelse för löneökningar 2018 i driftbudgeten 
för år 2018 (tkr) 

Löneökningar, tkr 

Kommunfullmäktige 78 

Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen 1 445 

Kommunstyrelsen, räddningstjänst 501 

Barn- och utbildningsnämnden 15 695 

Fastighets- och servicenämnden 2 476 

Kultur- och fritidsnämnden 957 

Miljö- och tillsynsnämnden - samhällsbyggnad 152 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 140 

Socialnämnden 15 088 

Överförmyndarnämnden 105 

SUMMA 38 667 

Finansförvaltning - ökad intern intäkt för 

KP-pension samt minskad avtalsförsäkring -2 393 

TOTALT EXTERNA KOSTNADER 36 274 
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Ansökan om medfinansiering till 
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Innovation Pite 2019-2021. 

Smart Industri. 

En satsning i samarbete med IVA som handlar om att: 

 Synliggöra och belöna goda exempel på digitalisering inom näringslivet 
 Stimulera företag att med hjälp av digitaliseringen öka sin innovationsförmåga, produktivitet, 

konkurrenskraft och sitt värde. 
 Belysa utmaningarna för industrins kompetensförsörjning som digitaliseringen innebär. 

Lyfta fram goda exempel genom en tävling. Vid nominering och bedömningen av företag beaktas och 
premieras: 

 En digital utveckling (digitaliseringen) är genomförd och har lett till effekter i processer och 
produktivitet eller nya kunderbjudanden 

 Påvisade uppskalningseffekter uppnåtts, dvs volym eller nischad inriktning 
 Företag som gör det oväntade – nya affärsmodeller i eller omvandling av traditionell bransch 
 Deltagande i den industriella revolutionen, exempelvis smarta produkter som övergår i 

tjänsteerbjudande eller leder till branschutveckling 

Forum och möten för ökad kunskap hos företag och offentlighet: 

- Presentationer av goda exempel 
- Omvärldsspaning genom inbjudna föreläsare 

- Diskussioner om inriktning och aktiviteter. 

Nätverksbyggande 

- Inom ramen för Smart Industri bygga ut befintligt nätverk 
- Utifrån formulerade utmaningar och satsningar bjuda in till dialog 
- Dra gemensam nytta av enskilda personers och företags nationella och internationella 

kontakter. 

Smartare Piteå ( en central del av Piteå 400) 

- Näringsliv och offentlighet i lärande samarbete om det digitaliserade samhället 
- Öka attraktionskraften 
- Stärka demokratin 
- Utveckla näringslivet 
- Genomföra regelbundna Kunskapsmöten under 2019-2020. 

- Smartare Piteå Symposium med lokala, nationella och internationella deltagare 
september 2021. Med Smart Industri och Smart Samhälle som viktiga aktiviteter. 

- Prioriterade grupper: politiker, entreprenörer, samhällstjänstemän och intresserad 
allmänhet. 

- Spridning av kunskap. 



   

 

 
       

 

        
           

           

     
 

      
 

           
             

              
           
           

              
               

  

               
          

             
               

            
         

        
             

    

                
              

              
              

         
            

      

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-11-12 

§ 182 
Ansökan om medfinansiering till Stiftelsen Innovation Pite 2019-2021 
Diarienr 18KS698 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen medfinansierar 

stiftelsen Innovation Pite med 87 500 kr per år under åren 2019-2021. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga övriga stiftare beviljar finansiering enligt 

förslag. 

Medel anvisas från den Tillväxtpolitiska reserven. 

Propositionsordning
Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Innovation Pite, tidigare IS Pite, insamlingsstiftelsen för samhällsutveckling i Piteå bildades 

1997. Stiftelsen ska i samarbete med Piteå kommun och näringslivet utveckla Piteå. Detta 
sker främst genom gränsöverskridande möten. Ett mål är att hitta former för möten mellan 

människor med olika kompetenser och erfarenheter, särskilt vad gäller samordning mellan 
forskning, näringsliv och samhälle. Piteå kommun har medfinansierat stiftelsen sedan 1997 
med 350 000 kronor per år. Från näringslivet har Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, SCA 
Munksund AB, Pite Energi AB och Sparbanken Nord bidragit med totalt 350 000 kronor per 
år till stiftelsen. 

Under de senaste 20 åren har det hänt en hel del gällandes innovations- och utvecklingsarbetet 
bland Piteås företag och organisationer. Mötesplatser, nätverk och organisationer har 
tillkommit som till viss del bedriver närliggande verksamhet som Innovation Pite. Bland annat 
har vi Piteå Science Park som har fokus på förnybar energi och kulturella och kreativa 
näringar och Destination Piteå som arbetar med utveckling av besöksnäring och handel. 
Dessutom har Piteå kommuns näringslivsavdelning utvecklat sitt arbete med 
omvärldsanalyser, mötesplatser och dialoger med olika branschorganisationer. Gemensamt 

för alla verksamheter är att utvecklingsarbetet sker i bred samverkan med såväl akademi, 
företag och den kommunala verksamheten. 

Innovation Pite har nu som mål att utveckla sin roll som tankesmedja för utveckling av Piteå 
och regionen genom ett större nyttjande av exklusiva nätverk under de kommande tre åren, 
bland annat genom en satsning i samarbete med IVA i området Smart Industri där 
digitalisering är en viktig ingrediens. Målet är att verka för att öka attraktionskraften, stärka 

demokratin och utveckla näringslivet genom regelbundna kunskapsmöten under åren 2019-
2020 och slutligen genomföra ett symposium under 2021 med lokala, nationella och 
internationella deltagare i samband med Piteå 400. 

(1 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



   

 

      

      
 

            
     

 

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-11-12 

Yrkanden 
Karl-Erik Jonsson (M): avslag till kommunledningsförvaltningens förslag. 

Helena Stenberg (S): bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsens arbets-
och personalutskott beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Smart Industri 

(2 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-11-12 

§ 184 
Medfinansiering – Checkpoint Young 2019-2020 
Diarienr 18KS485 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen medfinansierar 

projektet Checkpoint Young med 50 tkr för 2019 och 50 tkr för 2020. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven 

Reservationer 
Karl-Erik Jonsson (M) och Majvor Sjölund (C) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Norrbottens Handelskammare är huvudsökande. 

Inledning 
Att fokusera på den yngre generationens ledare är en av de viktigaste insatser som görs i 

arbetet med att underlätta de stora förestående generationsväxlingarna som Norrbotten står 
inför. Checkpoint Young, nätverket för morgondagens ledare, skapar gynnsamma 
förutsättningar för den yngre generationens kompetensutveckling och är ett uppskattat och 
effektivt nätverk. Nätverkets nytta förstärks av dess branschöverskridande och 

kommunöverskridande format. 

Bakgrund 
Checkpoint Young är nätverket för morgondagens ledare med ledarskap och mänskliga möten 

som den röda tråden. Ett effektivt koncept där morgondagens ledare får träffas och etablera 
nya affärskontakter. Nätverket initierades av näringslivet i Piteå och Luleå och det har drivits 
med stor framgång sedan 2001. 

Syfte och målsättning 
Checkpoint Young är ett kommun- och branschöverskridande nätverk som riktar sig till 
drivna och aktiva personer under 40 år som vill vara med och utveckla Norrbottens näringsliv 
och samtidigt höja sin egen kompetens och bredda sitt befintliga nätverk. 
Genom nätverksträffar får deltagarna lära känna varandra samtidigt som de inspireras och 
utvecklar nya kunskaper inom ledarskap. Föreläsningar och samtal bidrar till deltagarnas 
kompetensutveckling inom ämnen som framtida ledare har nytta av. De skapar genom sitt 
deltagande ett nätverk som spänner över många olika branscher och ger nya affärs-
möjligheter. Fokus ligger på kraften i mötet med andra drivna människor och deltagarnas 

personliga utveckling. 
Vi ser det därför som en möjlighet att genom ett ungt, jämställt och effektivt nätverk 

(1 av 3)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



   

 

           
      

              
                

             
            

           
              

     
              

        

            
           

           
    

  
        

   

   
   

     

   

 
             

              
         

      

          

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-11-12 

sammanlänka kommunerna och öppna upp för nya affärskontakter och samarbeten som 
gynnar både individer och näringslivet i Norrbotten. 

Målgrupp 
Checkpoint Young vänder sig till drivna och ledande personer under 40 år. Gemensamt för 

deltagarna är att de har en ledande position, eller ses om en framtida ledare av sin 
arbetsgivare. Individen ska också ha en personlig målsättning att driva och verka i 
närregionen inom överskådlig tid. I huvudsak fokuserar nätverket på kommunerna Piteå och 
Luleå. 

Ekonomi 
Enligt nedanstående budgetförslag går fyra huvudpartners in med 50,000kr vardera årsvis. 
Sex samarbetspartners går in med 30,000kr vardera årsvis. Två sponsorer går in med 10,000kr 
vardera. 
Årsavgift för individuella nätverksdeltagare är 3,000kr/år. 
Beräknat på 60 deltagare totalt, där 28 personers avgift täcks av avgiften för medfinansiering, 

så blir den årliga intäkten för medlemsavgifter 95,000 kr. 

Projektet genomförs under två år med följande årsbudget. En utvärdering av budgeten 

kommer att göras tillsammans med Styrgruppen (där en deltagare kommer från 
näringslivsavdelningen Piteå) efter varje projektår. Eventuellt överskott i projektet hanteras i 
samråd mellan finansiärer och styrgrupp. 

Total projektbudget 2019-2020 
Projektledning, Arvode föreläsare, Lokaler/förtäring, Resor/logi, och Tryckt material/övrigt, 

Total kostnad 990 tkr 

Finansiering 
Piteå Kommun 100 tkr 
Luleå Kommun 100 tkr 

Privata finansiärer och deltagaravgifter 790 tkr 

Total medfinansiering 990 000kr 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 

Vi gör bedömningen att Piteå Kommun bör delta i detta projekt även fortsättningsvis. 
Projektet fokuserar och stödjer den yngre generationens framtida ledare samt bidrar till ett bra 
nätverkande. Ett brett och dynamiskt nätverkande tillför nya kontakter, 

kommunöverskridande kunskapserfarenheter och kompetensförstärkning inom området 

ledarskap. 

Yrkanden 
Karl-Erik Jonsson (M) och Majvor Sjölund (C): avslag till kommunledningsförvaltningens 

förslag. 

(2 av 3)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



   

 

      
 

            
     

 

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2018-11-12 

Helena Stenberg (S): bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsens arbets-
och personalutskott beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag. 

(3 av 3)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Medfinansiering – Ung 
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Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-11-12 

§ 185 
Medfinansiering – Ung Företagsamhet Norrbotten 
Diarienr 18KS494 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen medfinansiera 

projektet Ung Företagsamhet Norrbotten med 2:50 kr/per invånare i Piteå kommun under 
2019-2021. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 

Reservationer 
Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Ung Företagsamhet Norrbotten är huvudsökande. 

Ung Företagsamhet (UF) Norrbotten är en ideell och obunden politisk organisation som 
arbetar med entreprenörskap i skolan. Organisationen stöds av offentliga medel, stiftelser och 
fonder samt det privata näringslivet. Medlemmar är lärare, elever och rådgivare som också 
jobbar aktivt med verksamheten i skolorna. Ung Företagsamhet har sedan 1980 utbildat över 

390 000 elever och lärare på skolorna runt om i Sverige. Sedan 2010 finns även UF på 
grundskolan. 

Hur många UF lokalt är registrerade i Piteå 2017/18? 
Grundskolan har 15 registrerade som aktiva. Gymnasiet har 172 elever registrerade, 56 UF 
företag, 9 aktiva lärare av totalt 26 registrerade. 

Ung Företagsamhets mål i Piteå är att öka antalet UF företagare på Strömbackaskolan samt 

Grans Naturbruksskola. UF företagande på introduktionsprogrammet. 
(Introduktionsprogrammen ”IM” ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett 
nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete). Genomföra en handlingsplan för UF 
företagande i Piteå kommun. 

Total projektbudget 2019-2021 
Aktiviteter, Externa kostnader och Personalkostnader Totalt: 15 748 140kr 

Finansiering 
Piteå Kommun 315 390kr 
Övriga Kommuner i Norrbotten 1 544 610kr 
Skolverket, Interreg, Region Norrbotten 4 852 500kr 
Näringsliv 4 950 000kr 
Stiftelser och fonder 1 900 000kr 

(1 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



   

 

      
    

 
               

              
             

                

      

         
 

            
     

Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-11-12 

Rörelseintäkter (Mässor, Lärararr, läromedel) 2 271 000kr 
Total medfinansiering 15 833 500kr 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 

Vi gör bedömningen att Piteå Kommun bör vara med och stödja Ung Företagsamhet även i 

fortsättningen. Som det tidigare har visats genom studier så har UF uppvisat en reell 
samhällseffekt som ger unga människor en tro på deras egen företagsamhet. Ungdomar får 
även en förståelse för hur andra företag fungerar samt att man får en inblick i företagarens 

vardag. 

Yrkanden 
Karl-Erik Jonsson (M): avslag till kommunledningsförvaltningens förslag. 

Helena Stenberg (S) och Åke Forslund: bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsens arbets-
och personalutskott beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag. 

(2 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Riktlinjer för säkerhetsarbetet 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Riktlinjer för säkerhetsarbetet Riktlinjer 2018-11-26 § 307 Kommunstyrelsen 
Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Räddningstjänsten 4 16KS468 2023-12-31 
Dokumentinformation Uppger ansvar, organisation och uppdrag, säkerhetsområden, 
Dokumentet gäller för Anställda inom Piteå kommunkoncern 



 

  

  

 

 

  
  

  
  

Sid 1 

Innehåll 

Inledning........................................................................................................................................2 
Ansvar ...........................................................................................................................................2 
Organisation och uppdrag .............................................................................................................3 

Säkerhetsgruppen ......................................................................................................................3 
Säkerhetsområden .........................................................................................................................4 

Skydd mot olyckor ....................................................................................................................4 
Krishantering.............................................................................................................................4 
Höjd beredskap..........................................................................................................................4 

Alarmering ............................................................................................................................5 
Internt skydd..............................................................................................................................5 

Försäkringsskydd ..................................................................................................................5 
Skaderapportering .................................................................................................................5 

Informations- och cybersäkerhet ...............................................................................................6 
Författnings- och säkerhetsskydd..............................................................................................7 

Information och utbildning............................................................................................................8
Årsplanering för säkerhetsarbetet..................................................................................................8 
Uppföljning ...................................................................................................................................8 



 

 
           

            
             

                 
     

              
           

             
            

                 
               
         

      
   

 
  

  
   

 
           

               
             

           
            

             

Sid 2 

Inledning 
Piteå kommuns Policy för säkerhetsarbetet uttrycker kommunens värderingar och ambitioner för 

säkerhetsarbetet och ger vägledning för riktlinjer inom de olika områden som säkerhetsarbetet 

omfattar. I policyn anges att riktlinjerna ska tillämpas i alla kommunens verksamheter inklusive 
kommunens helägda bolag och för att nå de uppsatta målen i säkerhetspolicyn är det av vikt att 
arbetet sker systematiskt och målmedvetet. 

Piteå kommun ska aktivt och systematiskt förebygga risker, undanröja hot och genom en god 
planering och ett väl avvägt försäkringsskydd minimera negativa konsekvenser för människor, 

verksamhet, egendom, ekonomi och miljö. För att säkerhetsarbetet ska fungera väl måste det 
accepteras i hela organisationen, vara anpassat efter omständigheternas krav och kontinuerligt följas 

upp. Det är ingen skillnad mellan ansvaret för säkerhet och trygghet eller ansvaret för t ex personal 

och ekonomi. Alla funktioner ingår som en naturlig del i ansvaret för verksamheten. All personal 

har ett ansvar för ökad säkerhet inom sitt verksamhetsområde. 

Säkerhetsarbetet ska bedrivas inom följande områden: 
 Skydd mot olyckor 
 Krishantering 
 Internt skydd 
 Informations-och cybersäkerhet 
 Författnings- och säkerhetsskydd 

Ansvar 
Säkerhetsansvaret ska följa det normala verksamhetsansvaret på alla nivåer och säkerhetsarbetet 
ska bedrivas som en integrerad del i det dagliga arbetet. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret 
för säkerheten inom kommunen och respektive nämnd och styrelse har ansvaret för säkerheten 

inom det egna verksamhetsområdet. Förvaltningschef/VD är operativt ansvarig för säkerheten inom 

den egna organisationen. Denne ska verka för att säkerhetspolicyn och de underliggande 

riktlinjerna följs och att kunskap om dem och dess tillämpning sprids inom organisationen. 
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Organisation och uppdrag 
Det kommungemensamma säkerhetsarbetet samordnas av Kommunledningsförvaltningen. 

Säkerhetsgruppen 
Kommunledningsförvaltningens säkerhetsgrupp består av följande befattningar som utses av 
kommunchefen som tillika är säkerhetschef: 

 Säkerhetschef 
 Krisinformatör 

 Säkerhetsansvarig 
 Säkerhetssamordnare 
 Försäkringssamordnare 

 CISO 
 Säkerhetsskyddschef 
 Representant från fastighets- och serviceförvaltningen 

 Representant från socialtjänsten 
 Representant från utbildningsförvaltningen 

 Representant från samhällsbyggnad 
 Representant från PIKAB-bolagen 

Säkerhetsgruppen får därutöver till sig adjungera ytterligare personer som kan vara lämpliga som t 
ex sakkunnigstöd i specifika frågor eller verksamheter. 

Säkerhetsgruppens uppdrag är att: 
 Samordna det kommungemensamma säkerhetsarbetet 
 Tillse att underliggande riktlinjer och rutiner utarbetas 
 Ge råd och stöd till förvaltningarna och bolagen i säkerhetsarbetet genom att bland annat ta 

fram riskanalyser och handlingsplaner 
 Planera och erbjuda nödvändig utbildning och övning till förtroendevalda, tjänstemän och 

övriga anställda 
 Ge förslag till mål för säkerhetsarbetet 

 Följa upp mål för säkerhetsarbetet 

 Sammanställa och följa upp skadestatistik inom området internt skydd 
 Följa upp effekterna av åtgärder som vidtagits 
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Säkerhetsområden 

Skydd mot olyckor 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor innehåller bestämmelser om de åtgärder som stat och 
kommun ska vidta. I lagen anges övergripande nationella mål för verksamheten skydd mot olyckor. 
Vissa grundläggande verksamhetsmål anges i lagen medan övriga mål ska formuleras av 
kommunen utifrån den lokala riskbilden. Dessa mål ska anges i kommunens handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet och för räddningstjänstverksamhet. Dessutom ska det i 
handlingsprogrammet för den förebyggande verksamheten anges hur den är ordnad och planeras. I 
handlingsprogrammet för räddningstjänst anges kommunens förmåga och vilka resurser som finns. 

Handlingsprogram för kommunens förebyggande verksamhet och räddningstjänst ska upprättas 
andra kvartalet, andra året efter ny mandatperiod och antas av kommunfullmäktige. 

Krishantering 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, innehåller bestämmelser om de åtgärder som kommunen och 

landstingen ska vidta. Syftet med lagen är kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sina 
verksamheter. 

I överenskommelsen om kommunernas krisberedskap framgår vad kommuner ska göra inför och 

under extraordinära händelser. Här preciseras kommunernas uppgifter samt statens stöd till 

kommunerna. Uppgifterna som beskrivs i 2. kap i LEH delas in i följande verksamheter: 
1. risk- och sårbarhetsanalys 
2. planering 
3. geografiskt områdesansvar 
4. utbildning och övning 

5. rapportering 

Då denna överenskommelse beslutas av och görs ny vart fjärde år hänvisas detta dokument till 
gällande överenskommelse. 

Höjd beredskap 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, innehåller bestämmelser om de åtgärder som kommunen och 

landstingen ska vidta. Syftet med lagen är kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sina 
verksamheter. 

I Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar framgår vad 

kommuner ska göra inför och under höjd beredskap. Här preciseras kommunernas uppgifter samt 
statens stöd till kommunerna. Uppgifterna som beskrivs i 2. kap i LEH delas in i följande 

verksamheter: 
1. risk- och sårbarhetsanalys 
2. planering 
3. geografiskt områdesansvar 
4. utbildning och övning 

5. rapportering 
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Då denna överenskommelse beslutas av och görs ny vart fjärde år hänvisas detta dokument till 
gällande överenskommelse. 

Alarmering 

Kommunen har ett samordnande informationsansvar enligt det geografiska områdesansvaret. För 

att nå ut med informationen har Piteå kommun en SMS-tjänst för viktig samhällsinformation. 

Tjänsten för viktig samhällsinformation via SMS kan användas till boende och besökare i 

kommunen som är 16 år eller äldre. Syftet med viktig samhällsinformation via SMS är att nå rätt 
personer och tjänsten får inte nyttjas till annan information. Viktig samhällsinformation är 
information som individen behöver för att fatta egna beslut. Det kan exempelvis vara information 
om otjänligt vatten, vattenavbrott, stor olycka, elavbrott, värmeavbrott eller It-avbrott. 

Internt skydd 
Grundläggande för en god säkerhet är att verksamheten präglas av ordning och reda. Tekniska 
säkerhetsanordningar kan inte ersätta frånvaro av fungerande rutiner. 

Skyddsarbetet syftar till att: 
 Identifiera de områden som är mer utsatta för risker än övriga 

 Ta fram metoder som syftar till att förebygga att risken utvecklas till en skada 
 Minimera konsekvenserna av inträffad skada 
 Upprätta planer och rutiner för förebyggande skydd och skadebegränsande åtgärder 

Mer detaljerade riktlinjer för det interna skyddet utformas i separat dokument samt Svenska 
Kommun Försäkrings AB:s (SKFAB) riktlinjer, krav och säkerhetsföreskrifter gällande säkerhet 

och skadeförebyggande arbete. 

Försäkringsskydd 

Kommunens försäkringsprogram omfattar skydd enligt följande: 

 Egendomsskador 
 Ansvarsskador 
 Olycksfallsskador 
 Trafik- och motorfordonsskador 
 Tjänstereseskador 
 Vissa övriga skador 

Skaderapportering 

En noggrann rapportering av inträffade skador och händelser ger det bästa underlaget för att följa 

upp och åtgärda risker i verksamheten. Alla sak- och egendomsskador samt alla ansvarsskador ska 
rapporteras. Vid rapporteringen ska skaderapporteringssystemet SIV användas. Uppsåtliga skador 
ska alltid polisanmälas och dokumenteras. Riktlinjer för skaderapportering och uppföljning 

utformas i separat dokument. 

För nedanstående skadetyper gäller särskilda rapporteringsrutiner: 
 För egendoms- och ansvarsskador som överstiger respektive självrisk ska anmälan göras till 

försäkringsgivaren enligt särskilda rutiner. 
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 Ansvarsskador som innefattar personskador ska alltid anmälas till försäkringsgivaren enligt 

särskilda rutiner. 
 Arbetsskador (personskador) rapporteras direkt till Personalavdelningen. 
 Fordonsskador anmäls direkt till försäkringsgivaren. 

 Skador i samband med tjänsteresa anmäls direkt till försäkringsgivaren. 

 Skador som omfattas av den kollektiva olycksfallsförsäkringen anmäls direkt till 
försäkringsgivaren. 

Informations- och cybersäkerhet 
Arbetet med informations- och cybersäkerhet syftar till att skydda koncernens verksamhet mot 
avbrott i informationsflödet samt förebygga och begränsa skador till följd av oönskade händelser. 

Säkerhetsområdet omfattar all information i hela kommunkoncernen oavsett om behandlingen sker 
manuellt eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. 

Informationen och de resurser som används för informationsbehandlingen utgör 

kommunkoncernens informationstillgångar. 

Detta innebär att kommunkoncernen ska ha en förmåga att kunna upprätthålla konfidentialitet, 

riktighet och tillgänglighet hos sina informationstillgångar. 

Förutom dessa grundegenskaper för information ska ytterligare krav på spårbarhet, oavvislighet, 
ansvarsskyldighet, autenticitet och auktorisation uppfyllas där sådana behov finns inom 
kommunkoncernens specifika verksamhetsgrenar. 

Arbetet med informations- och cybersäkerhet ska bedrivas systematiskt och riskbaserat med stöd av 
standarderna om ledningssystem för informationssäkerhet, SS-EN ISO/IEC 27001:2017 och SS-EN 
ISO/IEC 27002:2017 eller motsvarande. 

Arbetet regleras i huvudsak genom nedanstående lagar, förordning, förskrifter och princip: 
 Offentlighetsprincipen 
 Tryckfrihetsförordningen 

 Dataskyddsförordningen (GDPR) och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser 
till EU:s dataskyddsförordning 

 Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174) 
 Patientdatalagen genom Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-SF 2016:40) 

 Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) 
 Säkerhetsskyddslagen (1996:627) 

I enlighet med gällande lagstiftning ska kommunkoncernen ha förmågan att kunna förebygga, 

upptäcka, hantera och rapportera uppkomna incidenter som rör informations- och cybersäkerheten. 
Rapportering till berörd tillsynsmyndighet ska kunna ske inom av tillsynsmyndighet stipulerad tid. 

Kommunkoncernen ska också i enlighet med ovanstående lagkrav kunna upprätthålla en 
motståndskraft och kontinuitet hos sina informationstillgångar. 

Skyddsåtgärder för informations- och cybersäkerhet ska omfatta åtgärder för den tekniska miljön 

och dess användning (teknisk säkerhet) samt åtgärder som anknyter till olika bestämmelser 
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exempelvis lagstiftning för hantering av personuppgifter, tryckfrihetsförordningen, offentlighet-
och sekretesslagen och arkivlagen (administrativ säkerhet). 

Riktlinjer och anvisningar för informations- och cybersäkerhet utformas i separata dokument. 

Författnings- och säkerhetsskydd 
Författningsskydd 
Handlar om hur Piteå kommun på lokal nivå ska motverka de krafter som med otillåtna medel 
försöker påverka den fria debatten, det politiska beslutsfattandet och verkställandet av 
politiska beslut. 

För att hjälpa och skydda drabbade skall adekvata styrdokument finnas tillgängliga. Dessa 
styrdokument skall ge stöd och råd till personer som utsätts för påverkan genom otillåtna 
medel. 

Säkerhetsskydd 
Säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) talar om hur 
Piteå kommun ska behandla företeelser vad gäller skydd mot rikets säkerhet och hot mot 

terrorism. Lagstiftningen gäller också för bolag, stiftelser och föreningar där kommunen har 

intresse som motsvarar 50 % av rösterna eller mer. 

Vilken nivå säkerhetsskyddet ska ha ska bestämmas med hänsyn till verksamhetens art, 
omfattning och övriga omständigheter. Krav ställs på säkerhetsprövning av dem som kommer 
att hantera hemlig information eller delta i verksamheter som ger inblick i frågor som rör 

rikets säkerhet. Vissa av dessa personers befattningar kan dessutom behöva placeras i 

säkerhetsklass. Enligt 6 §, säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), ska det finnas en 

säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet, direkt underställd 

kommunchefen. Det ska också finnas en ersättare för säkerhetsskyddschefen. 

En befattningshavare i kommunen ska kunna teckna kommunstyrelsen som myndighet i 
säkerhetsskyddsfrågor. Vem denne är bör framgå av kommunens delegationsordning. 

Enligt 5 §, säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), ska myndigheter och andra som 
förordningen gäller för att undersöka vilka uppgifter i deras verksamhet som skall hållas 
hemliga med hänsyn till rikets säkerhet och vilka anläggningar som kräver ett säkerhetsskydd 
med hänsyn till rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism. Resultatet av denna undersökning 

(säkerhetsanalys) skall dokumenteras i form av en säkerhetskyddsplan och 
säkerhetsbestämmelser. 
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Information och utbildning 
För att säkerhetsfrågorna ska få önskvärt genomslag krävs att all personal har kunskap om dess 
betydelse. Detta uppnås genom fortlöpande information om mål och metoder för säkerhetsarbetet 

samt utbildning. Genom säkerhetsgruppens försorg ska det genomföras en kontinuerlig 

informations- och utbildningsverksamhet om säkerhetsfrågorna. 

Vid särskilda behov ska berörd personal ges information genom säkerhetsgruppens försorg. 

Utbildning inom säkerhetsområdet krishantering, se punkt Utbildning och övning 

Årsplanering för säkerhetsarbetet 
En årsplanering för kommunens säkerhetsarbete upprättas varje år av säkerhetsgruppen och 
fastställs av kommunchefen. 

I årsplaneringen ska minst anges: 
 Vad som ska göras under året 
 Tidplan 
 Behov av personella och ekonomiska resurser 
 När och hur uppföljning, utvärdering och avrapportering ska ske 

Uppföljning 
Uppföljning är en viktig del i kommunens säkerhetsarbete för att kontrollera: 

 Att beslutade åtgärder är genomförda 

 Att årliga mål är uppfyllda 

Policy, riktlinjer, säkerhetsinstruktioner och riskanalyser revideras vid behov. 
Uppföljning av kommunens säkerhetsarbete ska utföras av säkerhetsgruppen årligen och 
sammanställas i en rapport som redovisas för kommunchefen. Rapporten sammanställs senast under 
mars efterföljande år. 

Fastställd av KS 2008-03-03 § 58 
Reviderad av KS 2018-11-26 § 307 
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Riktlinjer för kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) 



    

      

 

       
  

        

Riktlinjer för det kommunala 
aktivitetsansvaret 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Riktlinjer för det kommunala 

aktivitetsansvaret Riktlinjer 2018-11-26 § 308 Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Samhälllsbyggnad 1 18KS686 2023-12-31 
Dokumentinformation Beskriver kommunens arbete utifrån aktivitetsansvaret för ungdomar 

reglerat i Skollagen 
Dokumentet gäller för Samtliga verksamheter och förtroendevalda inom Piteå kommun 



 

               
       

   
    
           

   

           
           

               
           

          
        

             
          

  
  

  
 

           
      
          

             
             

                
            

            
          

              
       

               
       

Sid 1 

Inledning 
Enligt Skollagen 29kap. 9 § ska en hemkommun löpande under året hålla sig informerad om 
hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som 

 har fullgjort sin skolplikt 
 inte har fyllt 20 år 
 inte har genomfört eller fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, 

gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning 

Vidare förtydligas kommunens ansvar att samla information, kontakta ungdomar och erbjuda 

insatser. Kommunens aktiviteter för målgruppen ska omfatta allt från kartläggning och 
uppsökande verksamhet för att hitta berörda ungdomar, till olika insatser för att i första hand 
motivera ungdomar att påbörja eller återuppta en utbildning för att nå gymnasieexamen. 

Målgrupp 
Kommunens aktivitetsansvar aktualiseras om ungdomen är folkbokförd i kommunen, inte 

längre är skolpliktig och inte har fyllt 20 år. 
Asylsökande ungdomar eller ungdomar som vistas i landet utan tillstånd ingår inte i 
kommunernas aktivitetsansvar, eftersom de inte omfattats av reglerna om skolplikt. 

Organisation och samverkan 
Barn- och utbildningsnämnden 

 ansvarar för registerhållning 
 är personuppgiftsansvarig 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 ansvarar för behandling av kommunens uppgifter enligt 29 kap 9 § Skollagen. 
 ansvarar för att erbjuda lämpliga individuella aktiviteter 
 ansvarar för att kännedom om aktivitetsansvaret finns i de kommunala verksamheterna 

För att på ett fullgott sätt uppfylla kommunens ansvar gällande aktivitetsansvaret måste alla 
möjligheter till information om och kontakt med ungdomarna tas tillvara. Därför ska samtliga 

verksamheter i kommunen som kommer i kontakt med unga i ålder 16-20 år ha kännedom om 
aktivitetsansvaret och rapportera till Samhällsbyggnad när man träffar en ungdom som man 
bedömer omfattas av aktivitetsansvaret. Detta för att säkerställa att inga ungdomar hamnar 
mellan stolarna eller kontaktas av flera kommunala aktörer i onödan. 

Där flera kommunala aktörer finns runt ungdomen skall samverkan ske och vid behov ska 
sekretessen hävas med samtycke från ungdomen och vårdnadshavare. 
Samarbete med berörda myndigheter ska göras så fort som möjligt för att ge ungdomen bästa 
möjliga förutsättningar att ta del av samhällets stöd. 
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Uppföljning och utvärdering 
Rapportering till Statistiska Centralbyrån (SCB) görs två gånger per år på Skolverkets begäran. 
Utvärdering av rutiner och dess efterlevnad görs av representanter från Strömbackaskolan 

(registerhållare) och Samhällsbyggnad (ansvarig för aktiviteter) inför varje rapportering till 
SCB. 
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Samråd avseende ansökan om 
koncession för fyra nya 40 kV 

markkablar mellan befintliga 
ledningar (PL441, PL443) och 

station PT46 Munksund i Piteå 
kommun 



  

        

  
  

  
  

          
        

    

              
             

               
             

            

           
           

     

       

             
           

               

             
            

             
         

 

  
  

Yttrande 
2018-11-19 
Dnr 18KS679 

Ramböll Sverige AB
Att: Peter Ögren 
Föreningsgatan 15 B 
981 32 Kiruna 

Samråd avseende ansökan om koncession för fyra nya 40 kV 
markkablar mellan befintliga ledningar (PL441, PL443) och station 
PT46 Munksund i Piteå kommun 

Planerad kabeldragning följer till stor del längs med befintlig ledningsgata men kommer även att 
påverka intilliggande skogklädd mark om nämnderna förstått det rätt. Detta behöver förtydligas genom 
redovisning på ortofoto där det framgår vilken del av den skogklädda marken som berörs samt 

beskrivning i vilken omfattning skog kommer att avverkas längs den nya kabeldragningen. Generellt 
är ledningsdragning inom eller i direkt anslutning till befintlig exploaterad mark att föredra. 

Det valda stråket innebär förhållandevis låg påverkan på värdefulla naturmiljöer och 

rekreationsintressen då passage genom två närliggande natur- och rekreationsskogar (öst respektive 

väst om planerad ledning) kan undvikas. 

Markförlagd kabeldragning är att föredra i stadsnära miljöer. 

Svårt att bedöma påverkan med befintligt kartunderlag. Exempelvis framgår det inte hur ny 
ledningsdragning förhåller sig till fastighetsgränser och markanvändning enligt befintlig detaljplan. I 
gällande plan finns ett väl tilltaget område för ändamålet, som ny ledningsdragning bör förhålla sig 

till. 

Del av ledningsdragning berör kommunens fastighet Munksund 35:2> 12. Skogen inom denna bör 

försöka bevaras i största möjliga utsträckning. Särskilt dungen närmast enskild väg. Eventuell 
trädfällning kan komma att kräva kompensation. Ansökan om ledningsrätt görs hos Lantmäteriet. Som 
information har Vattenfall meddelats att detaljplan krävs för ny transformatorstation. 

Piteå kommun 

Helena Stenberg 
Kommunstyrelsens ordförande 

Postadress: 941 85 Piteå Telefon 0911-69 60 00 vx Webbadress: www.pitea.se 

www.pitea.se
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Utformning av Rådhustorget – 
inriktningsbeslut inför projektering 



                    

 

  

 

 
  

 

 

 

 

  
 

 

 

Rådhustorget är en unik plats. Den låga träbebyggelsen formar sedan 1600-talet ett torg med stark kar-
aktär, tydligt omslutet med slutna hörn. Ett småskaligt, intimt torg, med mycket rymd och himmelsljus. 
Torget är Piteås självklara, historiska centrum och är en viktig del av hela stadens identitet. 

Rådhustorget har stor potential att utvecklas till en mötesplats med utrymme för många olika aktivi-
teter, till vardag och till fest. En hållbar lösning för torgets utformning måste utgå från platsens förutsät-
tningar. En flexibel, robost gestaltning som tar tillvara platsens särdrag bäddar för många möjligheter 
över lång tid. En attraktiv plats som kan förändras över tid, över dygnets timmar, olika veckodagar och 
under årstidernas vitt skilda förutsättningar. 

Ett sammanhållet golv med en karaktäristisk markbeläggning ger platsen en tydlig identitet som stärker 
torgets form. Några få robusta och eleganta tillägg ger torget det där lilla extra som lyfter platsen och 
ger besökare generösa möjligheter till positiva upplevelser och Pitebor ett torg att vara stolta över. 

Rådhustorget har hållit i 400 år och ska hålla i 400 till. 

Åtta tankar för ett långsiktigt hållbart Rådhustorg 

1. Ett rum – ett golv 
Rådhustorget har en strikt planform men markhöjderna följer Häggholmens terräng med en svag sluttning mot 

sydväst. Rådhuset ligger på torgets högsta kvadrant. Det skiljer nästan en och en halv meter mellan hög och lågpunkt. 
Ett golv på ett sådant torg måste läggas utan tydliga linjer och mönster med en sten med litet format som kan följa mark-
ens skiftande lutning. Golvet håller ihop torget till en yta. Trafikförutsättningarna kan komma att skifta över tid. Golvet tål 
genomgående biltrafik utan att dela upp torget i olika funktionsytor. Trafiken sker på de gåendes villkor. Shared space 
med tex Dragarbrunnsgatan i Uppsala som förebild. 

2. En ram - en bård för rörelse, entréer och serveringar 
Runt torget löper en fem meter bred ram. En bård av släta granithällar med plats för uteserveringar och rörelse till 

och från torgets alla byggnader håller ihop många olika behov till en sammanhållen gestaltning - en ram. Alla trappor och 
ramper som krävs för att komma in i byggnaderna runt torget är en del av torgets gestaltning och byggs i torgets materi-
al. Verandaliknade träkonstruktioner undviks. Några blir i goda väderstreck informella sittplatser. 

Uteserveringar den varma årstiden kan bli ett att Rådhustorgets signum. Lilla torg i Malmö är en förebild. 

3. Torgbrunnen för möten och svalka 
Centralt på torget i anslutning till både gågata och rådhus får Rådhustorget till stadens fyrahundraårsjubileum sin 

torgbrunn. En sittbar samlingsplats, en informell scen, en brunn.... En modern multimöbel som tar upp ett av torgghisto-
riens klassiska gestaltningselement och ger Piteå en centrumpunkt för de kommande fyrahundra åren. 

4. Torgmöbler i bästa solläge 
På torgets nordöstra kvadrant placeras generösa sittbänkar i bästa solläge med plats för många att sitta tillsam-

mans eller var för sig. Här har man god överblick över torget. 

5. Rådhuslyktan ger ljus o identitet 
En karaktärsfull och genomtänkt ljussättning ger förutsätting för torgets attraktivitet årets alla dagar. 

6. Plats för torghandel, jul och fest. 
Torgets fyra kvadranter är en del av samma gestaltning men rymmer olika förutsättningar. De två södra ger utrymme 

för torghandel och olika evenemang som kräver plats och rymd. 

7. Integrerad avvattning 
Torgets lutning ger naturliga förutsättningar för en avvattning mot en öppen dagvattenränna med brunnar i linjen 

mellan den inre kvadraten och ramens södra del. 

8. Bas och extra - en strategi för de kommande 400 åren. 
Golvet är basen som ska hålla i fyrahundra år. Brunnen likaså. Möblerna och ljuset i fyrtio. Uteserveringar, 

marknadsstånd, trafiklösningar etc i fyra. Golv o ljus är bas. Övrigt kan vara tillval. 

RÅDHUSTORGET PITEÅ PARALLELLT UPPDRAG JUNI 2018
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TORGBRUNNEN BÄNKARNA GOLVET BELYSNINGEN 

Rådhustorget får ett enhetligt golv med en långsiktigt hållbar 
beläggning. 

Ytan beläggs med smågatsten som sätts i ett vågmönster som 
följer Storgatans riktning. Gatstenarnas mineral skiftar och 
ger ytan en robust, textil kvalitet som en lusekofta vävd med 
skiftande grå och varmgrå nyanser. Det lilla formatet och sät-
tningen utan genomgående raka linjer anpassar sig väl till plats-
ens topografi och ger samtidigt ytan en alldeles egen karaktär. 

De enskilda stenanas ytbehandling och form utvecklas i det 
vidare arbetet. Olika grader av krysshamring kan tex nyansera 
viktiga gångstråk tvärs torget. 

Ramen runt torget beläggs med krysshamrade granithällar i 
tre nyanser som ansluter till den inre ytans stenfärger. Hällarna 
läggs i fallande längder med genomgående fogar paralellt med 
fasaderna. Hällarnas breddmått varierar mellan 300 och 500 
mm. 

Avvattningsrännan byggs av fem rader krysshamrad gatsten. 

Den nya torgbrunnen blir Rådhustorgets smycke. Som en silver-
brosch i lusekoftan. 

Brunnen är också den naturliga samlingsplatsen och pricken över 
i i änden av gågatan. Placeringen fångar upp de som kommer 
gåendes från Storgatan. Den syns på håll och erbjuder bra span-
läge på torget och in mot Storgatan. 

Brunnen är en sittbar puck i ljus slipad terrazzo med skarpa svagt 
inåtlutande sidor för bästa sittkomfort och för ett lätt, visuellt intry-
ck. Brunnen är underifrån belyst. 

Själva vattenposten står på torgytan på rådhussidan av brunns-
stenen. Vattnet faller på en cirkulär yta omgärdad av en slits för 
avvattning. Så skapas en blöt yta i ytan. Ett blänk som är ädelste-
nen i broschen. Vattenposten är av brons som blir blank över tid av 
bruket av de händer som använder brunnen. 

Stenen kan vara uppvärmd och bli Piteås svar på Uppsalas sam-
lingspunkt “varma gubben”, skulpturen Jona av kajsa Mattas. 

Brunnen är också en informell scen. En talarstol för guider och 
agitatorer. En plats att se och synas. 

RÅDHUSTORGET PITEÅ 

I bästa solläge möbleras Rådhustorget med generösa lång-
bänkar. Här finns plats för alla. Här kan många sitta tillsammans 
i grupp och det finns ändå plats för många andra att sitta var för 
sig. Så skapas en socialt hållbar mötesplats mitt i staden. 

Bänkarna har torgets skala och är tydligt grupperade för att inte 
upplevas utslängda på den öppna torgytan. 

Bänkarna kan också vara parkett för publiken vid ett tillfäl-
ligt evenemang. Kanske är det från bänkarna man tar del av 
julkörens uppträdande i advent. 

Bänkarna är av trä i kraftiga hyvlade dimensioner. Ribbor 70 x 
120 monteras på underrede av granit eller stål. 

Bredden 700 mm tillåter sittande åt båda håll. Ryggstöd grup-
peras i huvudsak mot söder men där finns även norrvända rygg-
stöd som ger goda förutsättningar att sitta och prata mitt emot 
varandra. 

Gavlarna är fria från ryggstöd och erbjuder sittmöjlighet på tvärs. 
Armstöd ger stöd för de som behöver. Vid gavlar och mellan 
bänkarna finns gott om plats för den som sitter i rullstol. 

PARALLELLT UPPDRAG JUNI 2018 

Belysningen på torget har två olika huvudfunktioner. Dels ge 
ljus på torget för att skapa en trygg och säker plats att vistas 
på, dels att belysa torgrummets fasader som ger rumsupplev-
else. 

Stolphöjden underordnar sig torgets skala med den låga bebyg-
gelsen som referens. Armaturer skall ge ett halvavskärmat ljus 
där ljuset både riktas ner mot mark och ett mjukt sken runtom-
kring på människor och fasader. 

Armaturer väljs ur ett standardsortiment med tidsenlig teknik, 
men modifieras utseendemässigt till en armatur som blir unik 
för Rådhustorget; Pitelyktan med en stolpe som blir unik för 
torget. 

För att ge en intim skala åt torget kvällstid, integreras belysning 
i torgbrunn och bänkar. Torgets paradobjekt Rådhuset, lyfts 
fram med en väl genomarbetad fasadbelysning som gör bygg-
naden till ett landmärke och som ytterligare höjer digniteten för 
torget. 
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FÖRSLAG TILL FÖRNYELSE AV 

RÅDHUSTORGET I PITEÅ Bakgrund och mål 
Rådhustorget är Piteås äldsta och viktigaste stadsrum och utgör riksintresse för kulturmiljö. 

Torgrummet formas av en historisk småskalig träarkitektur, vilken ursprungligen utgjorde Piteås 

hela stadsmiljö, och ligger i en höjdpunkt och upplevs som öppet men sluttande. Förslaget syftar till 

att skapa en levande plats som stärker stadskärnans attraktivitet genom att förädla Rådhustorget 

där historiska och rumsliga kvaliteter säkras och förstärks. Torget ska vara representativt och 

samtidigt en mötesplats för människor och olika evenemang under hela året; både ett fnrum och ett 

vardagsrum för Piteborna. 

Koncept och helhetsidé 

Förslagets huvudgrepp är enkelt och syftar till att uppnå målet med torget som mötesplats och en 
1. SOMMARMÖBLER plats för evenemang. En stor central del av torget består av en storskalig, plan oval form, en symbolisk 
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11 2. PERMANENTA TORGMÖBLER 
3. SITTBAR KANT 

4. DAGVATTENRÄNNA 
5. VATTENSPEL 
6. KÖRYTA 

7. BELYSNINGSSTOLPE 

8. UTESERVERING  
9. CYKELPARKERING 

10. MÖJLIG YTA FÖR HKP 

11. HKP / P / ANGÖRING 

bricka, med sluttande ytor runtom där marken möter befntliga byggnader, entréhöjder och gator. 

Formen är symmetriskt placerad och bryter de korsgående stråken som idag dominerar torget både 

funktionellt och upplevelsemässigt. En stor form har en samlande verkan i rummet, samtidigt som 

hela torget fortsatt upplevs som en helhet. Förslaget har en stor enkelhet i gestaltning och materialval. 

A
 

PI
TE

Å
 M

U
SE

U
M
 

2 

10
1 

3 

4 

5 

Trafk, tillgänglighet och höjder 

Förslaget skapar en tillgänglig yta i torgets hela utsträckning. Storgatans, gågatans, förlängning över 

torget är fortsatt plan och tillgänglig. En slät, krysshamrad eller fammad yta bestående av stenhällar, 

gärna från lokalt stenbrott, läggs över hela torget från fasad till fasad. Framför Rådhuset har ett extra 

trappsteg lagts till, för att minska markens lutning här och få en mer användbar och lättillgänglig yta. 

Trapplopp har ersatt de befntliga ramperna mot entréer som vätter mot torget. Dagens lösningar med 

ramper mot torget föreslås fyttas till annan entré på tomtmark. På så sätt tillskapas mer utrymme för 

t ex uteserveringar som skapar ett livfullt torg, samt en mer estetiskt tilltalande och historiskt korrekt 

helhetsmiljö. 

Höjdsättningen av torget är en del av det övergripande konceptet och har studerats. Den ovala ytan, 

brickan, lutar svagt norrut, där vattnet tas upp i en ränna längs med murkanten. Vattnet på ytorna 
STORGATAN STORGATAN 

runt ovalen avvattnas i varje hörna till en brunn placerad i lågpunkten för respektive delområde. 

Totalt fyra stycken brunnar föreslås. 

Torget förutsätts vara ett gångfartsområde med enkelriktad trafk, där biltrafken styrs för att röra 

sig i gånghastighet runt den fredade ovala formen i en riktning. Förslaget skulle även fungera för 

dubbelriktad biltrafk, men detta är inte att föredra för helhetsupplevelsen, då trafken blir ett mer 

dominerande inslag på platsen. Handikapplats föreslås söder och norr om torget på Kyrkbrogatan, 

eller i den nordöstra hörnan. Cykelparkering föreslås placeras på omkringliggande gator i direkt 

anslutning till torget. 
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MÖJLIG KÖRVÄG VID 
DUBBELRIKTNING BIL 

ILLUSTRATIONSPLAN SKALA 1:200 PRIMÄRA RÖRELSEFLÖDEN 

PERSPEKTIV FRÅN SYDOST - TORGET I SOMMARTID 
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VATTENSPEL 

UTESERVERING 

STORGATAN KORSAR TORGET SOMMARMÖBEL SITTBAR KANT 
UTESERVERING FAST BÄNK OCH 

BELYSNINGSSTOLPE 

ELEVATION A-A SKALA 1:100 

PERSPEKTIV FRÅN VÄSTER - TORGET I ADVENTSTID 

ISBANA 

Den plana ovalen på torget har 
spolats och blivit en isbana. 

VATTENSPEL 

UTSTÄLLNING 

Isskulpturutställning 
på torget i mars. 

PITEÅ DANSAR OCH LER 

Scenframträdanden 
och mycket folk i farten. 
Uteserveringar längs 
fasaderna. 

Aktiviteter 

Den stora plana ytan fyller olika funktioner och är utformad 

för att stödja alla tänkbara aktiviteter och evenemang, 

under alla årstider. Tillfälliga installationer kompletterar och 

skapar variation under året, samt stöder årstidsbaserade 

aktiviteter. I kantzonerna runt torget skapas gott om plats för 

uteserveringar. På sommaren erbjuder brickan på torget plana 

ytor för torghandel och vattenlek. Vattenspelet är en viktig 

utsmyckning och lekresurs som berör alla sinnen; ljudet, ljuset 

som refekteras i vattenytan och den svalkande efekten lockar 

alla åldrar. Vintertid skapas den givna platsen för julgranen i 

centrum av troget och den plana ytan, plats för isskulpturer 

och en isbana som spolas runt granen om man önskar. Under 

hela året får Piteåborna en självklar och emblematisk platsen 

för torgmöten och andra sammankomster. 

BÖJD BÄNK 

Sittplatser 

Brickans form skapar sittbara kanter, informella sittplatser, både i den sydvästra och nordöstra delen 

av torget. Sparsmakad fast möblering föreslås i två linjära stråk, på båda sidor om ovalens långsidor. 

Dessa består av en tyngre solid möbel av sten med träsits, som växer ur torgets stenbeläggning.  

Sommartid kan torgets möblering kompletteras med specialutformade bänkar i lekfulla former som 

enkelt kan demonteras. 

Torget är snötäckt. Afärer Vattnet är igång på torget Belysning 
julskyltar, eldar brinner och 

HÖGSOMMAR 

ISBANA 

DUBBELSIDIG SOFFA 

Material och kulör 

Det norrländska landskapets fundamenta, skog och berg -  i form av sten och trä, är de dominerande 

materialen i förslaget. En enhetlig, linjerad beläggning av stenhällar löper över hela torget från fasad 

till fasad. Träet föreslås målas/ laseras i kulörer som tas upp från omkringliggande fasader; t ex ljust 

gult, blått, och grönt. Sommartid kan utplanteringsväxter i stora kärl skapa färg och liv. I övrigt ser 

vi folklivet och de årstidsbundna tillfälliga aktiviteterna och evemenangen som återkommande 

färgtillskott i miljön. 

HÖSTMARKNAD och sommarmöblerna är Fyra master, ca 6 m höga, står placerade symmetriskt runt ovalen i varje hörna och i linje med övrig 
granen är på plats. ute. Uteserveringar längs möblering. På dessa placeras riktad smal- och bredstrålande armaturer som ger en bra och behaglig Torgets plana yta fylls av 

fasaderna. 
marknadsstånd. Sommarmöblerna allmänbelysning. Efektbelysning föreslås i form av ljuspunkter i markbeläggningens centrala del samt 

har fyttats till vinterförvaringen. under/ i kanten av de fasta soforna. 

ÅRET PÅ RÅDHUSTORGET 

RÅDHUSTORGET I PITEÅ 
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