
§167  
Information om 
avtalsuppföljning 
19KS418
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Inköp
Avtalsuppföljning
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Inköpsprocessen

Inköp

1. Behovs- och 
marknadsanalys

2. Upphandla och 
teckna avtal

3. Införa, sprida 
och vårda avtal

4. Hantera avrop

5. Hantera leverans

6. Behandla och
betala faktura

7. Ekonomisk 
redovisning

8. Följa upp,
säkra behov 
och avtal

9. Mäta och följa upp 
processerna

Upphandlings-
processen

Beställningsprocessen

Betalnings
processen

Uppföljnings-
processen
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Inköpsprocessen

Inköp

Strategi Upphandling
Avtalsförvaltning

Beställning Betalning

Strategiskt 
inköp

Taktiskt 
inköp

Operativt 
inköp
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Styrande dokument

Inköp(37 av 299)



Leverantörstrohet:

Avtalstrohet:

Sortimentstrohet:

Inköp

Avtalat pris: 5,90kr/st Ej avtalat pris: 35 kr/st
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Potentiell besparing på ett fåtal stickprov:

141 000 kronor

Inköp(39 av 299)



Vad behövs för att komma vidare? 

• Fakturastruktur: för att kunna läsa rader i fakturor måste de hålla viss 
standard

• Prislistor i Kommers
• ALLA avtal (inkl. direktupphandlingar) måste läggas in i Kommers för att 

avtalstroheten ska kunna mätas
• Hur ska vi säkerställa att rätt information kommer in i vår avtalsdatabas och 

att inköp görs enligt avtal?
• Utveckla inköpsorganisationen, inköpssamordnare, behöriga beställare, 

avtalsadministratörer
• Effektivare resursutnyttjande och kostnadsbesparingar 

Optimerad inköpsprocess – 
Det ska vara lätt att göra rätt!

Inköp(40 av 299)



Optimerad inköpsprocess – Det ska vara 
lätt att göra rätt!

Inköp

1. Beslutsunderlag e-handel
2. Avtalsuppföljning
3. Direktupphandlingar i upphandlingssystem Kommers
4. Fakturastruktur
5. Elektronisk signering
6. Inköpsorganisation
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Tuula Rosenberg
Elisabeth Lilja

Tack för visat intresse!
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§168  
Redovisning till 
Kommunstyrelsen från 
Piteå Kommunföretag AB 
(PIKAB) 2019
19KS22
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§169  
Redovisning 
revisionsrapport 
grundläggande granskning 
2018
19KS322
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Miljö- och tillsynsnämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-04-24

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 27
Revisorernas årliga grundläggande granskning 2018 av Miljö- och 
tillsynsnämnden
Diarienr 18MTN39

Beslut
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av revisorernas synpunkter i revisionsrapporten för 2018 
och beaktar dessa i nämndens fortsatta arbete.

Ärendebeskrivning
Kommunallagen (2017:725) och god revisionssed anger att revisorerna ska granska all 
verksamhet årligen. För att tillgodose detta krav granskar revisorerna hur nämnder och 
styrelser arbetar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Av revisorernas synpunkter rör följande Miljö- och tillsynsnämnden:
 
 Information om ekonomi och måluppfyllelse och avvikelser kring dessa bör återspeglas i 

beslut kring åtgärder på ett tydligt sätt i protokoll. Det är i protokollen som politikerna 
visar sin styrförmåga.
 

 I det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås bör det finnas en tydlig 
handlingsplan för hur målen uppnås.

Revisorerna besöker Miljö- och tillsynsnämnden den 10 september nästa gång.

Beslutsunderlag
 Revisorernas årliga grundläggande granskning 2018 - slutdokument och revisionsrapport
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Barn- och utbildningsnämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-04-24

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 60
Återrapport Revisionens övergripande granskning 2018
Diarienr 18BUN300

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet och överlämna det till 
kommunstyrelsen och revisorerna.

Ärendebeskrivning
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den 
grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Som ett led i den årliga granskningen av nämnder och styrelser besökte revisorerna nämnden 
2018-11-05 för en diskussion om styrning, uppföljning och kontroll.
2019-02-19 inkom Kommunrevisionens slutdokument; Årlig grundläggande granskning 2018, 
med begäran om yttrande från Kommunstyrelsen och samtliga nämnder senast den 30 april 
2019.

Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunstyrelsen och revisorerna.

Förvaltningschef Malin Westling informerar om granskningen och upprättat yttrande.
 

Yrkanden
Arbetsutskottet yrkar att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna upprättat yttrande 
till kommunstyrelsen och revisionen.
 

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets yrkande vilket blir 
Barn- och utbildningsnämndens beslut.

Beslutsunderlag
 Utdrag ur Grundläggande granskning 2018
 Yttrande över kommunrevisorernas årliga granskning 2018
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Yttrande 
2019-03-29 
Dnr 18BUN300  

 

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

  
 

Yttrande över kommunrevisorernas årliga granskning 2018 
Som ett led i den årliga granskningen av nämnder och styrelser besökte revisorerna nämnden 
2018-11-05 för en diskussion om styrning, uppföljning och kontroll. 
2019-02-19 inkom Kommunrevisionens slutdokument; Årlig grundläggande granskning 
2018, med begäran om yttrande från Kommunstyrelsen och samtliga nämnder senast den 30 
april 2019. 
 
Bakgrund 
Granskningen har varit inriktad mot att ge underlag för att bedöma om styrelsens och nämn-
dernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Granskningen har genomförts genom 
dialog med nämnden kring i förväg utskickade frågor. Den grundläggande granskningen har 
utöver fokusområdena mål/måluppfyllelse, ekonomistyrning och intern kontroll även beaktat 
nämndernas egna riskanalyser och hot mot verksamheten. 
 
Rapportens iakttagelser gällande barn- och utbildningsnämnden 
För Barn- och utbildningsnämndens räkning konstaterar den grundläggande granskningen 
följande: 
 

• Målstyrning 

Nämnden har tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar 
som styrsignaler till verksamheten. I nämndens verksamhetsplan 2018 finns fastslagna mål 
och de upplevs vara konkretiserade och mätbara i form av nyckeltal. Beslut om åtgärder tas i 
samband med återrapportering, t ex i delårsrapport 2, 2018. 
 

• Ekonomistyrning 

Nämnden har en ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering. I verksam-
hetsberättelsen i samband med delår 1 och 2 samt helår redovisas uppföljning av verksamhet-
en, innehållandes såväl utfall som prognos. Månatlig ekonomisk rapportering sker till nämn-
den. I det fall det är budgetavvikelser beslutar nämnden om besparingsåtgärder. För helåret 
2018 prognostiseras ett underskott. 
 

• Uppföljning av intern kontroll 

Det finns delvis ett systematiskt arbete med intern kontroll avseende såväl verksamheten som 
redovisning inom barn- och utbildningsnämnden. Årlig plan för uppföljning och internkon-
trollplan finns men det har inte skett någon uppföljning av internkontrollplanen för 2017 un-
der 2018. 
Däremot finns en noggrann och frekvent uppföljning av mål och ekonomi samt det systema-
tiska kvalitetsarbetet inom skolan. 
 

• Risker 

Kommunens revisorer bedömer att den ekonomiska situationen, med besparingskrav under 
2018, vara en risk både på kort och lång sikt. Även kompetensförsörjningen är ett riskområde. 
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Yttrande 
2019-03-29 
Dnr 18BUN300  

 

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

Barn och utbildningsnämndens bedömning och yttrande 
Barn och utbildningsnämnden har tagit del av revisorernas årliga granskning och bedömer att 
tillräckliga åtgärder har vidtagits för att bättre säkerställa uppföljningen av den interna kon-
trollen framöver. Nämnden instämmer även i revisorernas riskbedömning gällande kompe-
tensförsörjning och planerar strategiska åtgärder i syfte att trygga denna. I övrigt har inte 
nämnden något att anföra med anledning av revisionens årliga granskning. 
 
 
 
 
Malin Westling 
Förvaltningschef 
Utbildningsförvaltningen 
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Kultur- och fritidsnämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-04-29

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 34
Revisionsrapport Grundläggande granskning 2018
Diarienr 19KFN27

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta att ta del av revisionsrapporten och har inget att erinra.

Ärendebeskrivning
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och 
nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten.
 
Som ett led i den årliga granskningen av nämnder och styrelser besökte revisorerna nämnden 
2018-10-16 för en diskussion om styrning, uppföljning och kontroll. Kommunrevisorerna har 
till kultur- och fritidsnämnden för kännedom och yttrande överlämnat slutdokument: 
Revisionsrapport angående årlig grundläggande granskning för 2018.

Beslutsunderlag
 Revisionsrapport grundläggande granskning
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-04-25

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 86
Revisorernas årliga grundläggande granskning 2018
Diarienr 18SBN216

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av revisorernas synpunkter och beaktar dessa i nämndens 
fortsatta arbete.

Ärendebeskrivning
Kommunallagens (2017:725) 9 kap. och god revisionssed anger att revisorerna ska granska all 
verksamhet årligen. För att tillgodose detta krav granskar revisorerna hur nämnder och 
styrelser arbetar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
 
Av revisorernas synpunkter rör följande Samhällsbyggnadsnämnden:
 
 Information om ekonomi och måluppfyllelse och avvikelser kring dessa bör återspeglas i 

beslut kring åtgärder på ett tydligt sätt i protokoll. Det är i protokollen som politikerna 
visar sin styrförmåga.
 

 I det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås bör det finnas en tydlig 
handlingsplan för hur målen uppnås.

Dessutom kommenteras att det beskrivs som svårt att göra bedömningar av måluppfyllelse på 
grund av bredden gällande uppdrag och omfattning av nämndens verksamhet.

För de mål som bedömts ha låg måluppfyllelse arbetar nämndens verksamheter kontinuerligt 
med att långsiktigt skapa förutsättningar för befolkningsutveckling och en 
samhällsgemenskap med mångfald som grund, genom bland annat översiktsplanearbete, 
bostadsförsörjning, ett brett utbildningsutbud och olika satsningar för utrikesfödda. Gällande 
kommentar kring svårighet att göra bedömning av måluppfyllelse så pågår arbete med att 
utveckla en modell för att ytterligare konkretisera mål på nämnds- och förvaltningsnivå.

Beslutsunderlag
 Revisorernas årliga grundläggande granskning 2018 - slutdokument och revisionsrapport
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19FSN57-2
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-05-10

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 278
Svar på remiss - redovisning av grundläggande granskning 2018
Diarienr 18SN283

Ärendebeskrivning
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och
nämnder. Revisorernas uppgift är att ge underlag till fullmäktiges prövning om:
- verksamheten sköts ändamålsenligt
- verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande
- räkenskaperna är rättvisande
- den interna kontrollen är tillräcklig

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och
nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten. Som ett led i den årliga granskningen av nämnder och styrelser besökte 
revisorerna socialnämnden 2018-10-17 för en diskussion om styrning, uppföljning och 
kontroll.

Socialnämnden arbetar målmedvetet med den ekonomminska uppföljningen och kommer 
under hösten 2019 att upprätta en ekonomisk handlingsplan med stöd av en arbetsgrupp, 
bestående av ekonomer från socialförvaltningen, ekonomikontoret samt konsultföretaget 
HRM. Handlingsplanen kommer att innehålla ekonomiska mål för avdelningarna samt en ny 
resursfördelningsmodell. Socialnämnden har inga ytterligare kommentarer till genomförd 
granskning.

Beslutsunderlag
 Svar på remiss - redovisning av grundläggande granskning 2018.
 Grundläggande granskning 2018 - revisionsrapport
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§170  
Informationshanteringspla
n för Kommunstyrelsen - 
Personalavdelningen
19KS320
   

(55 av 299)



DOKUMENTHANTERINGSPLAN

med gallringsföreskrifter
för

PERSONALAVDELNINGEN

Antagen 2010-01-01 § 177
Reviderad 2011-08-01 §145
Reviderad 2011-08-22 §190
Reviderad 2011-10-31 §243
Reviderad 2013-10-01 §192
Reviderad 2016-09-26 § 243
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN

PERSONALAVDELNINGEN

Antagen 2010-01-01 § 177
Reviderad 2011-08-01 §145
Reviderad 2011-08-22 §190
Reviderad 2011-10-31 §243
Reviderad 2013-10-01 §192
Reviderad 2016-09-26 § 243
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I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Allmän administration Arbetsmiljö
Avtal …………………………………………. 1 Arbetsskadeanmälan ………………………..
Protokoll …………...……………………….. 1 Skyddsombudslista ………………………….
Personalbokslut…………………………….. 1 Protokoll vid uppföljning av arbetsmiljö …….
Anställning Rapport om våld och hot
Annonser …………………………………….. 2 Tillbudsrapport………..……………………….
Ansökningshandlingar …...…………………. 2 Förebyggande hälsovård …………………….
Anställningsbeslut ….………………………. 2

Systemadministration
Lönehantering Historikhantering ……………………………..
Kontrolluppgifter …………………………….. 3 Aplikationslogg, aktivitetslogg …………………………………………
Kvalitetssäkring….. …………………………. 3 Logg bankfil, lönelista
Matrikelkort ………………………………….. 3 Nyhetsbrev ……………………………………
Registreringsunderlag 4 Tabellförändringar …………………………….
Reseräkningar ……………………………….. 4 Ärenden till leverantör ………………………..
Retrolistor ……………………………………. 4
Skattejämkningar……………………………. 4 Pensionsärenden
Tillgodoräkning av tid ………………………… 4 KPA ……………………………………………
Tjänstematriklar, lärare 5 Pensionshandlingar ………………………….
Löneunderlag 5 Pensionspremier ……………………………..

Ekonomi
Personalhandlingar / Ärenden Underlag för Skattedeklaration ……………..
Arbetsgivarintyg , tjänstgöringsintyg 5 Intresseavdragslista ………………………….
Ledighetsansökan …………………………… 5 Utanordning av löner, kopia …………………
Läkarintyg…………………………………….. 5 Underlag för utbetalning (ex friskvård) ……..
Särskilt högriskskydd (AMOS)…………….. 5
Personakter Anställning ……...……………. 6
Omplaceringsärenden pga övertalighet …… 6

ÖvrigtDiciplinära åtgärder 6
SCB, olika statistikförfrågningar ……………

Rehabilitering / Omplacering Projekt ………………………………………..
Rehabiliteringsärenden i Adator…………… 6 Kvalitetsarbete ……………………………….

Kompetensutveckling………………………..

(58 av 299)



7
7
7
7
7
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8
8
9
9
9
9

9
10
11

11
12
12
12

12
12
13
13

Arbetsmiljö
Arbetsskadeanmälan ………………………..
Skyddsombudslista ………………………….
Protokoll vid uppföljning av arbetsmiljö …….
Rapport om våld och hot
Tillbudsrapport………..……………………….
Förebyggande hälsovård …………………….

Systemadministration
Historikhantering ……………………………..
Aplikationslogg, aktivitetslogg …………………………………………

Nyhetsbrev ……………………………………
Tabellförändringar …………………………….
Ärenden till leverantör ………………………..

Pensionsärenden
KPA ……………………………………………
Pensionshandlingar ………………………….
Pensionspremier ……………………………..

Ekonomi
Underlag för Skattedeklaration ……………..
Intresseavdragslista ………………………….
Utanordning av löner, kopia …………………
Underlag för utbetalning (ex friskvård) ……..

Övrigt
SCB, olika statistikförfrågningar ……………
Projekt ………………………………………..
Kvalitetsarbete ……………………………….
Kompetensutveckling………………………..
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Kommun Myndighet
Piteå Kommunstyrelsen
Förvaltningsenhet Verksamhet

Personalavdelningen

Typ av handling (ange original eller kopia samt ev ADB-system
) Medium1) Sortering
ALLMÄN ADMINISTRATION
Centrala avtal - ej aktuella Original P Ämnesvis

Korrespondens (e-post, brev,
telefonmeddelanden)

P/DL systematisk
sortering

Leverantörsavtal P Bokstavsord

Leverantörsavtal, ej aktuella P Bokstavsord

Minnesanteckningar
arbetsplatsträffar, teamträffar

DL Kronol ordn

Protokoll Förhandlingar Original P Fackl org,
datum

Förslagsverksamhet
- Sammanställning, beslut,
protokoll, bilagor

Original DL Kronol ordn

Personalbokslut DL Årsvis

Protokoll Central samverkansgrupp Datum

Egenproducerat
informationsmaterial
T.e.x. Pitekvarten

Trycksa
k/DL

Kronol ordn

ANSTÄLLNING
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Kommun Myndighet
Piteå Kommunstyrelsen
Förvaltningsenhet Verksamhet

Personalavdelningen

Typ av handling (ange original eller kopia samt ev ADB-system
) Medium1) Sortering
Annonser DL

Ansökningshandlingar
Kommer in elektroniskt - samt
pappersformat som skannas och
laddas upp i Reach me
Kan innehålla;
- Ansökan
- CV/personlingt brev
- Betyg/Intyg

DL/P

Anställningsbeslut Kopia P/DL Pnr

LÖNEHANTERING
Införsel, fullmakter Införsel,

fullmakter
Original P

Kontrolluppgift
- Accessdatabas

Kontrolluppgift Original DL Pnr

Kontrolluppgift
- Anvisningar
- Rättelser

Kontrolluppgift Kopia P Pnr

Kvalitetssäkring av lönehantering Kopia P/DL År/Månad/nr

Matrikeluppgift lärare Original P Pnr
Matrikelkort för tim- och
deltidsanställda

Original P Pnr
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Kommun Myndighet
Piteå Kommunstyrelsen
Förvaltningsenhet Verksamhet

Personalavdelningen

Typ av handling (ange original eller kopia samt ev ADB-system
) Medium1) Sortering
Personkort (mån.anställda) Original P Pnr

Registreringsunderlag, pågågende
- kontaktperson, kontaktfamilj,
familjehem

Original P Pnr

Registreringsunderlag, avslutade
- kontaktperson, kontaktfamilj,
familjehem

Original P Pnr

Reseräkningar:
- Bilersättningsrapport  (km i
tjänsten)
- Traktamenten

km i tjänsten
traktamente

Original P Pnr

Retrolistor, underlag för utbetalning

av retroaktiv lön

Kopia P/DL Orgnivå, pnr

Skattejämkningar Skattejämkningar Original P Pnr

Tillgodoräkning av tid P Yrke/Pnr

Tjänstematriklar, lärare Original P Pnr
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Kommun Myndighet
Piteå Kommunstyrelsen
Förvaltningsenhet Verksamhet

Personalavdelningen

Typ av handling (ange original eller kopia samt ev ADB-system
) Medium1) Sortering
Löneunderlag Löneunderlag Original P Mån,Fv,pnr

PERSONALHANDLINGAR / ÄRENDEN
Arbetsgivarintyg, timanst, KPAI Original P Pnr, Årsvis

Skickade Arbetsgivarintyg och
Tjänstgöringsintyg

Original DL Pnr

Ledighetsansökan (samtliga skrivna) Original P Pnr, Årsvis

Läkarintyg Kopia P Pnr

Särskilt högriskskydd (AMOS)
Beslut från Försäkringskassan

Kopia P Pnr, Årsvis

Personakter Anställning
Innehåller exempelvis:
- Uppsägning, beslut om pension
- CV/Personligt brev
- Betyg/Intyg
-
Anställningsbeslut/Registreringsu
nderlag/
arvodesanställning/Avtal/Kontra
kt
- Sjukersättning från
Försäkringskassan
- Semesterväxling

Personakter Org/Ko
pia

P/DL Pnr

Omplaceringsärenden utifrån
övertalighet
- Utredning
- Utlåtande
- Beslut

P Pnr
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Kommun Myndighet
Piteå Kommunstyrelsen
Förvaltningsenhet Verksamhet

Personalavdelningen

Typ av handling (ange original eller kopia samt ev ADB-system
) Medium1) Sortering
Diciplinära åtgärder
- Underlag för åtgärd
- Skriftlig varning

P ? Pnr

REHABILITERING / OMPLACERING
Rehabiliteringsärenden i Adato
- Utredning
- Handlingsplan
- Minnesanteckningar

DL Pnr

ARBETSMILJÖ 
Arbetsskadeanmälan
- Arbetsskada/TFA
(Trygghetsförsäkring vid
arbetsskada)

P Pnr

Skyddsombudslista Original P /mandatper.

Protokoll fört vid uppföljning av
arbetsmiljö
(omfattar kommunens övriga
myndigheter)

P

Rapport om Våld och Hot P Förv/Kronol

Tillbudsrapport P Pnr

Statistik (kvartals- och
årssammanställningar rörande
arbetsskadeanmälan, rapport om
okvärde, våld och hot om våld,
tillbud samt elevskador)

Original DL Kronol

Förebyggande hälsovård ex.
friskvårdssatsningar
- Trycksaker
- Utvärderingar mm

P Årsvis
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Kommun Myndighet
Piteå Kommunstyrelsen
Förvaltningsenhet Verksamhet

Personalavdelningen

Typ av handling (ange original eller kopia samt ev ADB-system
) Medium1) Sortering

SYSTEMADMINISTRATION
Tömda historikposter
från personalsystem

DL Tab/Pnr

Tömning o rensning P/DL

Applikationslogg
Aktivitetslogg

Applikationslogg
Aktivitetslogg

DL AnvId

Info Kundservice Leverantören
Visma

P

Logg, Bankfil Original P/DL Datum

Logg, Lönelista Original P/DL Datum

Lokala orsaker för utbetalning av
lön
Specialbeställning från
leverantör

Original P/DL
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Kommun Myndighet
Piteå Kommunstyrelsen
Förvaltningsenhet Verksamhet

Personalavdelningen

Typ av handling (ange original eller kopia samt ev ADB-system
) Medium1) Sortering
Versionshantering P /DL Versionsord

Tabellförändringar i Personec P Tabellförändringa
r i Personec

Original P /DL Datum

Ärenden till leverantören, avslutade Ärenden, Visma P /DL Ärendeordn

PENSIONSÄRENDEN
KPA Liv Tjänstegrupplivförsäkring
(arbetstagare avlidna)
- anmälan
- dödsfallsintyg
- beslut m.m.

P Pnr

AGF-KL, avgångsförmån,
engångsbelopp
- uträkningar

P Årsvis

Avgiftsbefrielseförsäkring
- Frågor från AFA försäkring

P Pnr

Delårs- o årsrapporter DL Pnr
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Kommun Myndighet
Piteå Kommunstyrelsen
Förvaltningsenhet Verksamhet

Personalavdelningen

Typ av handling (ange original eller kopia samt ev ADB-system
) Medium1) Sortering
Pensionshandlingar, pågående:
- nyregistreringsanmälan
- anställningshistorik
- registreringsunderlag
- förfrågan om pensionsrätt
- beräkningar
- pensionsbrev m.m.

P Pnr

Pensionspremier, anställda
- faktura, kopia
- specifikation

DL År/Datum

Pensionspremier, förtroendevalda
- ansökan om förlorad
pensionsförmån
- uträkning
- sammanställning premier

DL Årsvis

Försäkringspremier för
chefspensionsplan
- faktura, kopia
- specifikation

DL År/Datum

Kompletteringspremier/ Rättelser
för årets förmedlade premier

Inbetalning av pensionsmedel KPA
- faktura, kopia
- specifikation

DL År/Datum

EKONOMI
Arbetsgivaravg och skatt, underlag
för Skattedeklaration,
(Arbetsgivardeklaration på
individnivå)

kopior P/DL Månadsvis

Debiteringslistor (löneskuld, PC-lån
m.m.)

Original P Månadsvis
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Kommun Myndighet
Piteå Kommunstyrelsen
Förvaltningsenhet Verksamhet

Personalavdelningen

Typ av handling (ange original eller kopia samt ev ADB-system
) Medium1) Sortering
Handlingar rörande Hem-PC Original P Objektsordn

- Erbjudande
- Leverantörsförslag
- Beställningar
- Lösen av hem-PC mm

Intresseavdragslista Original DL Dat, avdrtyp

Utanordning av löner Kopia DL Månadsvis

Friskvårdskvitton Original P Årsvis
ÖVRIGT
SCB, olika statistikförfrågningar Original P/DL Månadsvis

Projekt, exempelvis:
- direktiv
- rapport
- sammanställning
- utvärdering

DL Dnr

Kvalitetsarbete
Huvuddokumentation
-Enkäter,
rapport/sammanställning
-Upplägg, arbetsformer
-Åtgärdsplaner

DL Kronol ordn

Kompetensutveckling
Utbildningar
- Program

P Kronol ordn
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INFORMATIONSHANTERINGSPLAN

Giltighetsdatum Arkivansvarig
2017-01-01 Annika Nordström

Förvaringsplats

Överföring till:
Anmärkning: (sortering, förvaring,
ansvarig mm)

När
arkiv

Central
arkiv Gallrings frist

Närarkiv 1 år Vid inakt Bevaras SKL:s produktioner/böcker.
Ansvarig: Personalstrateg

Handläggare Vid
inaktualitet

Handläggare överförs till ej aktuella, flik i samma
pärm

Handläggare 2 år Bevaras

5 år Ansvarig: Adm

Närarkiv Efter
justering

10 år Bevaras Ansvarig: Personalstrateg

Personalstrateg 1 år 10 år Bevaras Protkoll bedömningsgrupp finns 2010-
2011. Från 2012 finns protokoll och
handlingar från förslagsverksamheten
tillsammans.
Lista över alla förslagsärenden och
beslut 2009, 2010, 2011 och framåt.
Protokoll 2011 och framåt. Ansvarig:
Personalstrateg

Personalstrateg Bevaras Bilaga till årsredovisning. Ärendet
diarieförs av nämndsekreterarna KLF
= ingen åtgärd av oss

Närarkiv Efter
justering

10 år Bevaras Ansvarig: Personalspecialist

Arb rum 2 år Bevaras Mtrl på webb, t ex Pitekvarten. Ta ut
skärmdumpar som lämnas ner till CA.

Ansvarig: Adm

Myndighet
Kommunstyrelsen

Verksamhet
Personalavdelningen

ALLMÄN ADMINISTRATION
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INFORMATIONSHANTERINGSPLAN

Giltighetsdatum Arkivansvarig
2017-01-01 Annika Nordström

Förvaringsplats

Överföring till:
Anmärkning: (sortering, förvaring,
ansvarig mm)

När
arkiv

Central
arkiv Gallrings frist

vid
inaktualitet

Annonsen sparas i Reachmee.  

2 år/Bevaras 2 år för de som inte fått anställning.
Anställdas handlingar bevaras i E-
arkiv. Eventuella handlingar på
papper kan gallras efter inläsning i
rekryteringssystemet. 

Personalavd Gallras efter
inskanning

De skannade handlingarna bevaras i E-
arkiv, extern leverantör.
(KS §190 2011-08-22 bil. 145).
Pappersunderlag gallras efter att
kvalitetssäkring har gjorts vid
inskanning. 

Resp handl
/Älvsbyns
kommun

2 år Älvsbyns kommun förvarar
handlingarna och verkställer
gallringen.

Accessdatabas Bevaras Finns i accessdatabas 2008-2018.
Finns sparade filer på nätet i Piteå
kommun 2005-2016. Från 2017
ansvarar systemadm Älvsbyns
kommun för filerna

Systemadm
/Älvsbyns
kommun

Bevaras Piteå kommun har arkiverade
handlingar tom 20161231. Därefter
förvaras de hos Älvsbyns kommun.
Ansvarig: Adm, för Piteå kommun

Lönecenter
/Älvsbyns
kommun

2 år Älvsbyns kommun förvarar
handlingarna och verkställer
gallringen. Handlingarna makuleras  

Personalavd Vid 67 år Bevaras Ansvarig: Adm
Personalavd Vid 67 år Bevaras Pärm: Matriklar

T o m 1989 finns matr på tim- o
deltidsanst inom vissa grupper
därefter se Arb giv intyg, KPAI, som
finns från 1984.
Ansvarig: Adm

LÖNEHANTERING
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INFORMATIONSHANTERINGSPLAN

Giltighetsdatum Arkivansvarig
2017-01-01 Annika Nordström

Förvaringsplats

Överföring till:
Anmärkning: (sortering, förvaring,
ansvarig mm)

När
arkiv

Central
arkiv Gallrings frist

Personalavd Vid 67 år Bevaras Pärm: Intaktuella personkort
Förda tom 1986-10

Handläggare
/Älvsbyns
kommun

Överförs
till avslutade

Älvsbyns kommun förvarar
handlingarna och verkställer
gallringen.

Handläggare
/Älvsbyns
kommun

10 år Piteå kommun har haft handlingar tom
20161231. Därefter förvaras de hos
Älsvbyn. Kan vid utrymmesbrist
lämnas till Personalavdelningen för
lagring.
Ansvarig: Adm, för Piteå kommun

Handläggare
/Älvsbyns
kommun

10 år Piteå kommun har handlingar tom
20161231 . Därefter förvarar
Älvsbyns kommun handlingarna som
också verkställer gallringen.
Ansvarig: Adm, för Piteå kommun

Handläggare
/Älvsbyns
kommun

2 år Piteå kommun har handlingar tom
20161231. Därefter förvarar
Älvsbyns kommun handlingarna som
också verkställer gallringen.
Handlingar makuleras.
Ansvarig: Adm, för Piteå kommun

Handläggare
/Älvsbyns
kommun

10 år Piteå kommun har handlingar tom
20151231. Därefter förvarar
Älvsbyns kommun handlingarna som
också verkställer gallringen.
Handlingar makuleras.
Ansvarig: Adm, för Piteå kommun

Närarkiv Vid 67 år Bevaras Ansvarig: Adm

Närarkiv Vid 67 år Bevaras Förda t.o.m början av 1990-talet
Ansvarig: Adm
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INFORMATIONSHANTERINGSPLAN

Giltighetsdatum Arkivansvarig
2017-01-01 Annika Nordström

Förvaringsplats

Överföring till:
Anmärkning: (sortering, förvaring,
ansvarig mm)

När
arkiv

Central
arkiv Gallrings frist

Handläggare
/Älvsbyns
kommun

2 år Älvsbyns kommun förvarar
handlingarna och verkställer
gallringen.

Personalavd Bevaras 1984-2000
Ansvarig: Adm

Handläggare
/Älvsbyns
kommun

2 år Älvsbyns kommun förvarar
handlingarna och verkställer
gallringen.
Ansvarig: Personalredogörare, för
Personalavd Piteå kommun

Personal-
redogörare

2 år Handlingarna makuleras

Personal-
redogörare

2 år Handlingarna makuleras

Handläggare
/Älvsbyns
kommun

2 år Älvsbyns kommun förvarar
handlingarna och verkställer
gallringen.

E-arkiv Bevaras De skannade handlingarna bevaras i E-
arkiv, extern leverantör. (KS §190
2011-08-22)
Eventuella pappersunderlag till
inskannade handlingar kan gallras
efter genomförd kvalitetsgranskning
av skanningen.

Handläggare Bevaras Utredning och beslut följer med
protokoll MBL-förhandling, se
Protokoll, förhandlingar

PERSONALHANDLINGAR / ÄRENDEN
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INFORMATIONSHANTERINGSPLAN

Giltighetsdatum Arkivansvarig
2017-01-01 Annika Nordström

Förvaringsplats

Överföring till:
Anmärkning: (sortering, förvaring,
ansvarig mm)

När
arkiv

Central
arkiv Gallrings frist

Närarkiv 20 år Bevaras Fövaring i låst arkiv, besked om
uppsägning sparas i E-arkiv

Adato Bevaras Minnesanteckningar gallras när
ärendet avslutats. Ärenden före
Adato ska vara darieförda och
levereras till CA efter ärendets avslut
av rehabansvarig.

2 år efter
uppnåd
pens.ålder

Piteå kommun har handlingar tom
20161231. Därefter förvarar
Älvsbyns kommun handlingarna som
också verkställer gallringen.
Handlingarna makuleras.

Personal-
specialist

Vid
inaktualitet

Gallras efter upprättande av ny
version
Ansvarig Personalspecialist

Personal-
specialist

10 år Orig. överlämnas till resp. nämnd

Personal-
specialist

10 år (KS § 243 2016-09-26)

Personal-
specialist

10 år

Personal-
specialist

1 år 5 år Bevaras Finns digitalt sedan 2011
Ansvarig: Personalspecialist

Personalstrateg 5 år Bevaras Uppgifter redovisas i personalbokslut
= Bilaga till årsredovisning. Ärendet
diarieförs av nämndsekreterarna
KLF, ingen åtgärd av oss

REHABILITERING / OMPLACERING

ARBETSMILJÖ 
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INFORMATIONSHANTERINGSPLAN

Giltighetsdatum Arkivansvarig
2017-01-01 Annika Nordström

Förvaringsplats

Överföring till:
Anmärkning: (sortering, förvaring,
ansvarig mm)

När
arkiv

Central
arkiv Gallrings frist

Nätet,
systemadm
Älvsbyns
kommun

Bevaras V:\KLF\Personalavd\Systemförvaltning
OLD\Historik Bevaras

Ä ska göra historiktömningar, de ansvarar
över informationen from 170101.
Historiktömning har skett tom 20001231.
1999-2000 måste man gå in i filerna för att
hitta historik kring anställda. Viktig

Personalavd,
Personal-
redogörare

10 år Arbetspärm med anvisningar om vilka
poster som skulle tömmas.

Nätet Älvsbyns
kommun

10 år V:\KLF\Personalavd\Systemförvaltning
OLD\Neptune KLAR\Loggning PNR
OLDANVID\Databasunderhåll.
From 20170101 ansvarar Älvsbyns
kommun över händelsloggen och
verkställer gallringen.
Ansvarig: Adm, för Piteå kommun

Systemadm
/Älvsbyns
kommun

5 år Piteå kommun har handlingar tom
20161231. Därefter förvarar
Älvsbyns kommun handlingarna som
också verkställer gallringen.
Ansvarig: Adm, för Piteå kommun

Systemadm
/Älvsbyns
kommun

1 år Älvsbyns kommun förvarar
handlingarna och verkställer
gallringen.

Systemadm
/Älvsbyns
kommun

1 år Älvsbyns kommun förvarar
handlingarna och verkställer
gallringen.

Systemadm
/Älvsbyns
kommun

Bevaras Älvsbyns kommun förvarar
handlingarna

SYSTEMADMINISTRATION
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INFORMATIONSHANTERINGSPLAN

Giltighetsdatum Arkivansvarig
2017-01-01 Annika Nordström

Förvaringsplats

Överföring till:
Anmärkning: (sortering, förvaring,
ansvarig mm)

När
arkiv

Central
arkiv Gallrings frist

Systemadm
/Älvsbyns
kommun

5 år Piteå kommun har handlingar tom
20161231. Därefter förvarar
Älvsbyns kommun handlingarna som
också verkställer gallringen.
Ansvarig: Adm, för Piteå kommun

Systemadm
/Älvsbyns
kommun

Vid inakt Piteå kommun har pärmar tom 2016
efter det förvarar Älvsbyns kommun
handlingarna och verkställer
gallringen.
Ansvarig: Adm, för Piteå kommun

Systemadm
/Älvsbyns
kommun

2 år Älvsbyns kommun förvarar
handlingarna och verkställer
gallringen.

Pensionshandl
/Älvsbyns
kommun

Bevaras Alla handlingar förvaras i original i
Piteå kommun i och med att
handläggare från Älvsbyns kommun
kommer dit och hanterar ärendena på
plats.

Pensionshandl
/Älvsbyns
kommun

Bevaras "

Pensionshandl
/Älvsbyns
kommun

2 år efter
uppnådd
pensålder

"

Pensionshandl
/Älvsbyns
kommun

Vid inakt Delårs- o årsrapporter levereras
elektroniskt till KPA (Kommunernas
PensionsAnstalt)
Filerna sparas digitalt i Älvsbyns
kommun.
Pärmar "Tömning av
pensionsgrundande lön/uppgifter från
lönesystemet" finns hos Piteå kommun
tom 2013, elektroniskt sparat 201

PENSIONSÄRENDEN
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INFORMATIONSHANTERINGSPLAN

Giltighetsdatum Arkivansvarig
2017-01-01 Annika Nordström

Förvaringsplats

Överföring till:
Anmärkning: (sortering, förvaring,
ansvarig mm)

När
arkiv

Central
arkiv Gallrings frist

Pensionshandl
/Älvsbyns
kommun

Vid 67 år Bevaras Alla handlingar förvaras i original i
Piteå kommun i och med att
handläggare från Älvsbyns kommun
kommer dit och hanterar ärendena på
plats. 

Pensionshandl
/Älvsbyns
kommun

2 år Fakturaoriginal på ekonomikont.
Specifikation finns att hämta på KPA
Direkt

Pensionshandl
/Älvsbyns
kommun

2 år Inbetalda premier redovisas på
samma faktura som
Försäkringspremier för
chefspensionsplan . Specifikation finns
att hämta på KPA Direkt

Pensionshandl/
Älvsbyns
kommun

2 år Fakturaoriginal på ekonomikont.
Specifikation finns att hämta på KPA
Direkt

Kompl.prem= förmedl tidigare år
Sparas tillsammans med
pensionshandlingar

Pensionshandl
/Älvsbyns
kommun

2 år Fakturaoriginal på ekonomikont.
Specifikation finns att hämta på KPA
Direkt

Systemadm
/Älvsbyns
kommun

10 år Piteå kommun har handlingar tom
20161231. Därefter förvarar
Älvsbyns kommun handlingarna
digitalt och verkställer gallringen.
Ansvarig: Adm, för Piteå kommun

Personalavd
/Ekonomi

10 år Finns år 2000-2015. Därefter lagras
digitalt hos ekonomikontoret.
Ansvarig: Adm

EKONOMI
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INFORMATIONSHANTERINGSPLAN

Giltighetsdatum Arkivansvarig
2017-01-01 Annika Nordström

Förvaringsplats

Överföring till:
Anmärkning: (sortering, förvaring,
ansvarig mm)

När
arkiv

Central
arkiv Gallrings frist

Närarkiv 10 år Upphör 2010-08. Makuleras 2020
Ansvarig: Adm

Handläggare
/Älvsbyns
kommun

10 år Piteå kommun har handlingar
pärm+digitalt tom 20161231.
Därefter förvarar Älvsbyns kommun
handlingarna som verkställer
gallringen.
Ansvarig: Adm, för Piteå kommun

Systemadm
/Älvsbyns
kommun

2 år Älvsbyns kommun sparar
handlingarna digitalt och verkställer
gallringen.

Handläggare 1 år 10 år Ansvarig: Adm

Handläggare 1 år Olika förfrågningar från SCB som vi
enl lag är skyldiga att svara på

Handläggare 5 år Bevaras Projekthandlingar ska diarieförs.

5 år Bevaras T ex personalenkät, enkät till
användare av personalsystem, m.m

Resp Handl 2 år Bevaras Ex. Central introduktion, utb nya
chefer, Arbetsmiljöutb mm.
Genomförd kurs/utb registreras på
deltagarna i Winlas kurs

ÖVRIGT
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§171  
Remiss - Betänkande av 
Utredningen om 
radiospektrumanvändning 
i framtiden - Frekvenser i 
samhällets tjänst (SOU 
2018:92)
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§172  
Yttrande avseende 
ansökan om nätkoncession 
för ny 150 kV ledning 
mellan Grisberget och 
station PT45 Stadsfjärden, 
Piteå kommun (EI:s dnr 
2018-102338)
19KS235
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Remiss - Riktlinjer -
Skyddsavstånd till 
transportleder för farligt 
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Riktlinjer –  

skyddsavstånd till transportleder för 

farligt gods 
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2 

 

Förord 

Länsstyrelser får många frågor om hur risker med transport av farligt gods bör hanteras i den fysiska 

planeringen. Det som med säkerhet går att fastställa är att det alltid finns risker och att det därför är 

mycket viktigt, att vid planering av bebyggelse och annan markanvändning så långt möjligt undvika 

att människor och egendom kommer till skada vid en eventuell olycka.  

I följande rapport redogör Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län för riktlinjer kring 

riskhänsyn och skyddsavstånd. Riktlinjerna bör tillämpas nära rekommenderade transportleder för 

farligt gods i fysisk planering enligt plan- och bygglagen och prövningar enligt miljöbalken.  

Riktlinjerna bygger på Brand & Riskingenjörerna AB: s (BRIAB) analys av olycksrisker med trafik på väg 

och järnväg. Riskanalysen genomfördes under 2018 på uppdrag av länsstyrelserna. Analysrapporten 

finns tillgänglig på respektive länsstyrelse.  

 

Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län, i april 2019 
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Underlag för fysisk planering intill rekommenderade 

transportleder för farligt gods  

Bakgrund 

I kommunernas översiktsplaner ska befintliga och planerade verksamheter, objekt eller miljöer som 

kan medföra en fara för sin omgivning redovisas och beaktas. I detta ingår vägar och järnvägar där 

det transporteras farligt gods. Bebyggelse och byggnadsverk ska enligt plan- och bygglagen1 (PBL) 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn bland annat till människors hälsa och 

säkerhet. Inom ramen för den kommunala fysiska planeringen ingår med andra ord att minimera 

riskerna med transport av farligt gods.  

I planeringen av ny bebyggelse eller annan markanvändning behöver säkerhetsrisker behandlas för 

att undvika att människor och egendom kommer till skada vid en eventuell olycka. Det är naturligtvis 

också viktigt att omvänt hantera säkerhetsrisker vid planering av infrastruktur intill befintlig 

bebyggelse.  

Länsstyrelsen har en uttalad roll i lagstiftningen att tillhandahålla planeringsunderlag och ge råd och 

stöd till kommunerna. Länsstyrelsens ansvar är också att pröva om kommuners detaljplaner kan 

innebära att människors hälsa eller säkerhet äventyras. Om länsstyrelsen bedömer att 

genomförandet av en plan kan antas leda till nämnda risker, kan länsstyrelsen överpröva ett 

antagande av detaljplanen och sedan eventuellt upphäva planen inom ramen för den statliga 

tillsynen.  

Det finns idag inga generella nationella riktvärden som slår fast vilka risker eller skyddsavstånd som 

kan vara acceptabla i samband med planering i närheten av transportleder för farligt gods2. För att 

vägleda kommunerna i frågan har Länsstyrelserna i Norr- och Västerbottens län därför utarbetat 

dessa riktlinjer för riskhänsyn och skyddsavstånd till transportleder för farligt gods   

 

Syfte 

Riktlinjernas främsta syfte är att redovisa vilken riskhänsyn och vilka skyddsavstånd som 

kommunerna inom Norr- och Västerbottens län bör tillämpa vid planläggning invid rekommenderade 

transportleder för farligt gods. 

 

Metod och avgränsning 

Riktlinjerna bygger på BRIAB: s utredning ”Bebyggelseplanering och farligt gods i Västerbotten och 

Norrbotten”, daterad 2019-03-113. Utredningen omfattar en analys av risk för olyckor och dess 

konsekvenser till följd av transport av farligt gods på väg och järnväg samt mekanisk skada vid 

urspårning. Övriga riskkällor t.ex. buller, vibrationer eller emissioner som kan ha betydelse för 

bebyggelse- och annan markanvändningsplanering omfattas inte av utredningen.  

                                                      
1 SFS 2009: 900 
2 Boverket, https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/risker-

riktvarden-och-underlag/farligt-gods/ , 2019-03-25. 
3 Utredningen finns att tillgå vid respektive länsstyrelse. 
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För att kunna uttrycka riskhänsyn och föreslå skyddsavstånd har BRIAB genomfört olika typer av 

riskvärderingar.  Metodiken för att värdera risk är komplex och utgår från beräkningar på s.k. 

acceptanskriterier, olika säkerhetshöjande åtgärder samt riskmått för individrisk och samhällsrisk. 

Riskvärderingen utgår även från ett antal valda s.k. trafikscenarier beroende på vägtyp, 

hastighetsbegränsningar, trafiktal, andel tung trafik, järnvägsbana och järnvägssträcka. 

Riskvärderingarna kan sedan relateras till olika verksamheters känslighet och behov av riskhänsyn, 

som i sin tur kan relateras till rekommenderade skyddsavstånd, från transportled för farligt gods. 

Önskas mer information om BRIAB: s utredningsmetodik, finns hela utredningen att tillgå hos 

respektive Länsstyrelse. 

 

Vad är farligt gods? 
Farligt gods delas in i olika klasser beroende av dess farliga egenskaper, se tabell 1. De flesta 

olyckorna med farligt gods är trafikolyckor och åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten minskar 

därför risken för en olycka med farligt gods. 

Transport av farligt gods på land regleras enligt de europeiska föreskrifterna ADR4 för transporter på 

väg och enligt RID5 för transporter på järnväg. Föreskrifterna beskriver bl.a. ansvarsförhållanden, hur 

godset ska förpackas, vilket gods som kan samlastas och hur godset ska märkas.  

Det sker omfattande transporter av oxiderande ämnen till gruvor i länen, s.k. ANE-matris6. ANE-

matrisen används i sprängämnestillverkning, men är inte explosiv förrän den känsliggörs på 

sprängplatsen.  

 

                                                      
4 ADR är europeiska föreskrifter för transport av farligt gods på väg och i terräng.  I Sverige används den nationella 
anpassningen ADR-S, se Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSB), MSBFS 2018:5.  
5 RID är europeiska föreskrifter för transport av farligt gods på järnväg. I Sverige används den nationella anpassningen RID-S, 
se MSB: s föreskrifter MSBFS 2018:6. 
6 ANE-matris är en emulsion eller gel baserad på ammoniumnitrat. Den klassificeras inte som sprängämne utan blir det först 
när ett annat kemiskt ämne tillförs. Emulsionssprängämne står för nästan 80% av sprängämnesförbrukningen. Det 
vanligaste är att en ANE-matris transporteras och känsliggörs först på platsen där det ska användas. 

(85 av 299)



 

6 

 

Tabell 1. Kortfattad beskrivning av klassificering av farligt gods samt möjliga konsekvenser. 

Klass Kategori Beskrivning Konsekvenser 

1 Explosiva 

ämnen och 

föremål 

Sprängämnen, tändmedel, 

ammunition, etc. 

Orsakar tryckpåverkan, brännskador och splitter. 

Personer kan omkomma både inomhus och utomhus. 

Övriga explosiva ämnen och mindre mängder 

massexplosiva ämnen ger enbart lokala konsekvenser. 

2 Gaser Inerta gaser (kväve, argon etc.) 

oxiderande gaser (syre, ozon 

etc.), brandfarliga gaser 

(acetylen, gasol etc.) och giftiga 

gaser (klor, svaveldioxid etc.). 

Förgiftning, brännskador och i vissa fall tryckpåverkan 

till följd av giftigt gasmoln7, jetflamma, 

gasmolnsexplosion eller BLEVE8. Konsekvensområden 

över hundratals meter. Omkomna både inomhus och 

utomhus.  

3 Brandfarliga 

vätskor 

Bensin och diesel (majoriteten 

av klass 3) transporteras i 

tankar som rymmer maximalt 

50 ton. 

Brännskador och rökskador till följd av pölbrand, 

värmestrålning eller giftig rök. Konsekvensområden för 

brännskador utbreder sig vanligtvis inte mer än 

omkring 20 m från en pöl. Rök kan spridas över 

betydligt större område. Bildandet av vätskepöl beror 

på vägutformning, underlagsmaterial och diken etc. 

4 Brandfarliga 

fasta ämnen 

Kiseljärn (metallpulver), karbid 

och vit fosfor. 

Brand, strålning och giftig rök. Konsekvenserna 

vanligtvis begränsade till närområdet kring olyckan. 

5 Oxiderande 

ämnen och 

organiska 

peroxider 

Natriumklorat, väteperoxider, 

kaliumklorat, ammoniumnitrat, 

etc. 

Tryckpåverkan och brännskador. Självantändning, 

explosionsartat brandförlopp vid kontakt med 

brännbart organiskt material. Konsekvensområden för 

tryckvågor uppemot 100 m.  

6 Giftiga och 

smittförande 

ämnen 

Arsenik-, bly- och 

kvicksilversalter, 

bekämpningsmedel, etc. 

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade 

till kontakt med själva olycksfordonet eller dess 

omedelbara närhet. 

7 Radioaktiva 

ämnen 

Medicinska preparat. Vanligtvis 

små mängder. 

Utsläpp radioaktivt ämne, kroniska effekter, mm. 

Konsekvenserna begränsas till närområdet. 

8 Frätande 

ämnen 

Saltsyra, svavelsyra, 

salpetersyra, natrium- och 

kaliumhydroxid (lut). 

Utsläpp av frätande ämne. Dödliga konsekvenser 

begränsade till närområdet. Personskador kan 

uppkomma på längre avstånd 

9 Övriga farliga 

ämnen 

Gödningsämnen, asbest, 

magnetiska material etc. 

Konsekvenserna vanligtvis begränsade till kontakt med 

själva olycksfordonet eller dess omedelbara närhet.  

 

                                                      
7 Gasmoln är i denna kontext ett moln av ett farligt ämne som släppts ut vid en olycka vid transport av farligt gods, som 
beroende på ämne kan vara skadligt att komma i kontakt med och inandas.  
8 Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, ett farligt ämne i trycksatt flytande form med hög temperatur som vid 
exempelvis en skada på tanken läcker ut så snabbt att den kokar och förångas med en fart som är att likna vid en explosion 
och som kan orsaka stor skada på omgivningen. En BLEVE behöver inte vara i brinnande form.  
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Klassificering av markanvändning nära transportleder för 

farligt gods 

En generell utgångspunkt är att bebyggelse inte ska tillåtas invid transportleder. Skyddsavstånden 

finns reglerade i lagstiftningen9. Detta för att bland annat kunna upprätthålla säkerhet och kunna 

sköta tillsyn, drift och underhåll av infrastrukturanläggningen. Vid detaljplaneläggning kan 

skyddsavstånden anpassas i förhållande till planens syfte.   

När det gäller att bedöma skyddsavstånd för bebyggelse och annan markanvändning nära 

transportleder för farligt gods, är planerad verksamhets känslighet naturligtvis en viktig 

utgångspunkt.  Principen för riskhänsyn är att mest känslig verksamhet ska placeras på längst avstånd 

från transportleden i fråga.  I figur 1 redovisas den kategorisering av markanvändning som används 

för att bedöma skyddsavstånd. Den görs i bebyggelsezoner A – D, beroende på verksamhetens 

känslighet. 

 

Zon A (Ej känslig verksamhet) Zon B (mindre känslig verksamhet) 

Alldeles intill transportleden för farligt gods kan 
ej känslig verksamhet placeras. Ej känslig 
verksamhet är sådan markanvändning som 
omfattar ett fåtal människor vilka inte 
upprätthåller sig stadigvarande på platsen: 

Mindre känslig verksamhet avser sådan 
markanvändning som omfattar få personer, 
bostäder eller hotell: 

P – Parkering (ytparkering) 
T – Trafik 
L – Odling 
N – Friluftsområde 
E – Tekniska anläggningar 

H – Detaljhandel (<3 000 m2) 
J – Industri 
Z– Drivmedelsförsäljning 
Z – Lager 
P – Parkering (parkeringshus) 
V – Verksamhetsområde 

Zon C (normalkänslig verksamhet)  Zon D (känslig verksamhet) 

Normalkänslig verksamhet avser sådan 
markanvändning som omfattar färre personer 
än känslig verksamhet, samtidigt som 
personerna får vara sovande, givet att de har 
god lokalkännedom: 

Känslig verksamhet avser sådan 
markanvändning som omfattar många eller 
särskilt känsliga personer (personer med 
nedsatt förmåga att själva inse fara och påverka 
sin säkerhet t.ex. vårdbehövande eller barn: 

B – Bostäder (småhusbebyggelse) 
H – Detaljhandel 
K – Kontor 
O – Tillfällig vistelse (hotell) 
C – Centrum 

B – Bostäder (flerbostadshus) 
D – Vård 
S – Skola 
R – Besöksanläggningar 

Figur 1. Kategorisering av markanvändning i bebyggelsezoner A - D. 

  

                                                      
9 SFS 1971: 948; SFS 1995: 1649 
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Tillämpning av skyddsavstånd till transportleder för farligt 

gods 

I planeringen av bebyggelse eller annan markanvändning intill transportled för farligt gods ska 

riskbedömningar göras. Detta kan ske i samband med den miljöbedömning10 som regelmässigt görs 

initialt i planprocessen. Länsstyrelsen rekommenderar att behovet av skadebegränsande åtgärder i 

en kommun diskuteras med den egna kommunala räddningstjänsten. 

Skyddsavstånd till transportled för farligt gods utgår från ett s.k. riskhanteringsavstånd inom vilket 

bedömning av risker och behov av säkerhetshöjande åtgärder behöver göras. Enligt de riktlinjer som 

presenteras här bör ett riskhanteringsavstånd från transportled för farligt gods på 150 m tillämpas.  

Riktlinjerna är tillämpbara med vissa undantag t.ex. när det tänkta planområdet ligger inom 

rekommenderade skyddsavstånd till fler än en transportled för farligt gods eller om den 

markanvändning som planeras avser byggnader enligt byggnadsklass Br011. Om tveksamhet råder 

gällande riktlinjerna tillämpningsområde tas kontakt med respektive länsstyrelse.  

Bebyggelse bortom riskhanteringsavståndet 

När bebyggelse planeras bortom riskhanteringsavståndet dvs. bortom 150 m från transportleden för 

farligt gods, krävs inga ytterligare säkerhetshöjande åtgärder. Byggnader för alla typer av vanliga 

förekommande användningsområden kan med andra ord etableras där utan särskild hänsyn till risker 

kopplade till farligt gods. Detta eftersom risknivån bortom 150 m kan betraktas som tillfredställande 

låg. 

Det ska framgå av planhandlingarna att aktuellt avstånd mellan bebyggelse och transportled är 

längre än riskhanteringsavståndet och att säkerhetshöjande åtgärder inte är nödvändiga. 

 

Bebyggelse inom den del av rikshanteringsområdet som ligger närmast transportleden  

Planeras bebyggelse inom rikshanteringsområdet, dvs inom 150 m från transportled för farligt gods, 

kan det krävas skadebegränsande åtgärder. En bedömning görs lämpligast med utgångspunkt från 

följande uppgifter: 

• Aktuell transportled, vägutformning och hastighetsbegränsning (vid vägtransport). 

• Antal fordon/dygn som förväntas trafikera transportleden (prognosår 2040)12. 

• Aktuell markanvändning (zon A-D). 

• Topografi och landskapstyp. 

När ovanstående uppgifter är kända och avstånden mellan transportleden och planerad bebyggelse 

är kortare än 55 m till väg, 65 m till järnväg eller 90 m till väg i ort med gruvdrift kan 

rekommenderade skyddsavstånd sökas i tabellerna 1–18 i bilaga 1. Rekommenderade skyddsavstånd 

                                                      
10 SFS 1998: 808 Miljöbalkens 6 kap; SFS 2017: 966 Miljöbedömningsförordningen. 
11 Enligt Boverkets byggregler avser byggnadsklass Br0 byggnader med mycket stort skyddsbehov, t.ex. byggnader med fler 

än 16 våningar, större sjukhus, fängelser och stora samlingslokaler. 
12 För mer information se Trafikverkets webbplats, https://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/Vagtrafik--och-

hastighetsdata/Kartor-med-trafikfloden/ , 2019-03-25. 
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redovisas för tre fall – inga åtgärder, invallning samt brandfasad. Av tabellerna framgår följaktligen 

hur de säkerhetshöjande åtgärderna invallning och brandskyddad fasad påverkar rekommenderade 

skyddsavstånd. 

 

 

 

 

 

 

I vissa fall kan det bli aktuellt att justera skyddsavstånden t.ex. beroende på topografi och 

landskapstyp. Om transportleden är belägen på en högre höjd än bebyggelseområdet kan fordonet 

som medför farligt gods vid en eventuell olycka komma att hamna närmre bebyggelsen än om 

förhållandena är det motsatta. I slättbygder och jordbrukslandskap – s.k. öppen mark - är spridning 

av giftiga gaser generellt sett längre än om det omgivande landskap är skogsbeklätt eller bebyggt. 

Om situationerna är som beskrivet bör säkerhetshöjande åtgärder vidtas genom införande av mark- 

och vegetationsåtgärder. Verksamheter som innebär stadigvarande vistelse utomhus, såvida inte 

skyddande barriärer planeras, är inte passande i sådana miljöer. Detta är särskilt viktigt vid planering 

av s.k. känslig verksamhet 

Notera att det i vissa fall saknas angivna avstånd till transportled för farligt gods i tabellerna med 

skyddsavstånd (bilaga 1). Det innebär att den beräknade risknivån i dessa fall är så pass låg att risken 

kan tolereras. I dessa fall bör behovet av åtgärder för att begränsa skadorna vid en olycka med farligt 

gods bedömas med utgångspunkt i planerad markanvändning (se kategorisering av markanvändning 

figur 1) och aktuellt avstånd till transportleden. Skadebegränsande åtgärder motiveras då inte av 

riskens storlek, utan det faktum att bebyggelsen uppförs i närheten av en transportled för farligt 

gods. Exempel på åtgärder som kan minska skadorna vid en olycka är att placera bebyggelsen så 

långt bort från transportleden som möjligt, att byggnader är möjliga att utrymma i riktning bort från 

transportleden, högt placerade friskluftsintag samt mekanisk till- och frånluft. Det kan också finnas 

ett behov av ett minsta bebyggelsefritt avstånd med anledning av exempelvis trafiksäkerhet och 

åtkomlighet för räddningstjänsten. 

Figurerna 2–4 illustrerar från vilken punkt skyddsavstånden, som redovisas i tabellerna 1–18 i bilaga 

1, ska mätas beroende på olika förhållanden. Angivna skyddsavstånd i tabellerna, utgår från närmsta 

körbanekant eller närmsta spårkant, se figur 2 med undantag då vall el. dyl. används i kombination 

med skyddsavstånd. I dessa fall mäts skyddsavståndet från vallens, murens, trågets, etc. närmsta 

kant, se figur 3. För diken, se figur 4. 

I vissa fall är vägen eller järnvägen placerad på en högre nivå än intilliggande mark. Om utformningen 

utgörs av en bro förutsätts att bron är utformad med ett avåkningsskydd och invallning, vilket gör att 

skyddsavståndet kan mätas enligt figur 4. Samma resonemang gäller om vägbanken eller banvallen 

ligger över intilliggande mark. 

Gränser för s.k. rekommenderade skyddsavstånd för Norr- och Västerbottens län är vid 

transport av: 

• Farligt gods på väg:    55 m. 

• Explosivämnen på väg i ort med gruvdrift:  90 m. 

• Farligt gods på järnväg:  65 m. 
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Figur 2. Illustration av hur angivet skyddsavstånd ska mätas med undantag då vall el. dyl. används. 

Vid järnväg gäller närmsta spårkant. 

 

Figur 3. Illustration av hur angivet skyddsavstånd ska mätas då det finns en vall. el. dyl. mot 

transportleden. 

 

Figur 4. Illustration av hur angivet skyddsavstånd ska mätas då det finns dike. 

 

 

Bebyggelse inom den del av riskhanteringsområdet som ligger bortom rekommenderade 

skyddsavstånd  

Planeras bebyggelse inom den del av riskhanteringsområdet som ligger bortom rekommenderade 

skyddsavstånd (dvs. om avstånden mellan transportleden för farligt gods och planerad bebyggelse är 

längre än 55 m till väg, 65 m till järnväg eller 90 m till väg i ort med gruvdrift men kortare än 150 

meter) betraktas risken normalt som tillfredsställande låg. Det kan dock råda särskilda 

omständigheter som kräver längre skyddsavstånd eller andra skadebegränsande åtgärder. En 

kvalitativ riskbedömning behöver därför genomföras inom detta område. På föregående sida nämns 

några sådana särskilda omständigheter. Det kan handla om topografi, landskapstyp eller planerad 

markanvändning. 

  

Skyddsavståndet mäts från körbanans kant

Skyddsavståndet mäts från vallens kant närmst vägen

Skyddsavståndet mäts från dikets mitt
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Förslag till processbeskrivning 

I figur 5 redovisas schematiskt hur en bedömning av lämpliga skyddsavstånd kan genomföras. 

Bedömning av risker, skyddsavstånd och åtgärdsbehov görs så tidigt i planprocessen som möjligt för 

att konstatera vad planförslaget kan komma att innebära.  

 

 

 

 

 

Figur 5 Schematisk beskrivning av process för bedömning av skyddsavstånd  
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Bilaga 1 

Rekommenderade skyddsavstånd från väg och järnväg samt 

från väg i orter med gruvdrift 

I tabellerna 1–18 presenteras skyddsavstånd angett i meter vid olika trafikscenarier. Skyddsavstånden 
anges i förhållande till de tre olika bebyggelsezonerna B, C och D, se kapitel 3 Klassificering av 
markanvändning nära transportleder för farligt gods. Skyddsavstånd i förhållande till zon A redovisas 
inte då den avser markanvändningskategorin ej känslig verksamhet som kan placeras inom området 
mellan väg-/spårkant och zon B.   
 
Notera att avstånden strikt bygger på beräkning av risk kopplat till transport av farligt gods och 
urspårning. Andra bedömningskriterier kan föranleda längre skyddsavstånd och skyddsåtgärder såsom 
buller, vibrationer och emissioner, men dessa risker är inte inkluderade i de skyddsavstånd som anges 
i tabellerna. 

Vägtransport 

Skyddsavstånd (angett i meter) från vägkant till de tre olika bebyggelsezonerna B, C och D för samtliga 
utvalda scenarier för väg presenteras i tabellerna 1–10.  
 

Tabell 1. Skyddsavstånd för tvåfältsväg, 40–50 km/h. 

ÅDT LASTBIL ÅTGÄRDER SKYDDSAVSTÅND 
 

Zon B Zon C Zon D 

100 

Inga - - - 

Invallning - - - 

Brandfasad - - - 

300 

Inga - - 20 

Invallning - - 10 

Brandfasad - - - 

600 

Inga - - 30 

Invallning - - 15 

Brandfasad - - - 

1100 

Inga - - 35 

Invallning - - 20 

Brandfasad - - 10 

1600 

Inga - 10 40 

Invallning - - 20 

Brandfasad - - 10 

2200 

Inga - 15 40 

Invallning - 10 25 

Brandfasad - - 10 

ÅDT= Årsdygnstrafik är det genomsnittliga trafikflödet av fordon per dygn och år. 
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Tabell 2. Skyddsavstånd för tvåfältsväg, 60–70 km/h. 

ÅDT LASTBIL ÅTGÄRDER SKYDDSAVSTÅND 
 

Zon B Zon C • Zon D 

100 

Inga - - 25 

Invallning - - 10 

Brandfasad - - - 

300 

Inga - - 35 

Invallning - - 20 

Brandfasad - - 10 

600 

Inga - 15 40 

Invallning - 10 25 

Brandfasad - - 10 

1100 

Inga - 25 45 

Invallning - 10 25 

Brandfasad - - 15 

1600 

Inga - 30 45 

Invallning - 15 25 

Brandfasad - - 30 

2200 

Inga - 30 50 

Invallning - 15 30 

Brandfasad - 10 45 

ÅDT= Årsdygnstrafik är det genomsnittliga trafikflödet av fordon per dygn och år. 

Tabell 3. Skyddsavstånd för tvåfältsväg, 80–100 km/h. 

ÅDT LASTBIL ÅTGÄRDER SKYDDSAVSTÅND 
 

Zon B Zon C Zon D 

100 

Inga - - 25 

Invallning - - 15 

Brandfasad - - - 

300 

Inga - 10 40 

Invallning - - 20 

Brandfasad - - 10 

600 

Inga - 20 40 

Invallning - 10 25 

Brandfasad - - 10 

1100 

Inga - 30 45 

Invallning - 15 25 

Brandfasad - - 25 

1600 

Inga - 30 45 

Invallning - 15 30 

Brandfasad - 10 45 

2200 

Inga - 35 55 

Invallning - 20 35 

Brandfasad - 10 55 
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Tabell 4. Skyddsavstånd för fyrfältsväg 40–50 km/h. 

ÅDT LASTBIL ÅTGÄRDER SKYDDSAVSTÅND 
 

Zon B Zon C Zon D 

100 

Inga - - 15 

Invallning - - 5 

Brandfasad - - - 

300 

Inga - - 30 

Invallning - - 15 

Brandfasad - - - 

600 

Inga - - 35 

Invallning - - 20 

Brandfasad - - 10 

1100 

Inga - 15 40 

Invallning - 5 20 

Brandfasad - - 10 

1600 

Inga - 20 40 

Invallning - 10 25 

Brandfasad - - 10 

2200 

Inga - 25 45 

Invallning - 10 25 

Brandfasad  - 15 

ÅDT= Årsdygnstrafik är det genomsnittliga trafikflödet av fordon per dygn och år. 

Tabell 5. Skyddsavstånd för fyrfältsväg 60–70 km/h. 

ÅDT LASTBIL ÅTGÄRDER SKYDDSAVSTÅND 
 

Zon B Zon C Zon D 

100 

Inga - - 25 

Invallning - - 15 

Brandfasad - - - 

300 

Inga - 10 35 

Invallning - - 20 

Brandfasad - - 10 

600 

Inga - 20 40 

Invallning - 10 25 

Brandfasad - - 10 

1100 

Inga - 25 45 

Invallning - 15 25 

Brandfasad - - 25 

1600 

Inga - 30 45 

Invallning - 15 30 

Brandfasad - 10 40 

2200 

Inga - 35 55 

Invallning - 20 35 

Brandfasad - 10 50 
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Tabell 6. Skyddsavstånd för fyrfältsväg 80–100 km/h. 

ÅDT LASTBIL ÅTGÄRDER SKYDDSAVSTÅND 
 

Zon B Zon C Zon D 

100 

Inga - - 25 

Invallning - - 15 

Brandfasad - - - 

300 

Inga - 10 40 

Invallning - - 20 

Brandfasad - - 10 

600 

Inga - 20 40 

Invallning - 10 25 

Brandfasad - - 10 

1100 

Inga - 30 45 

Invallning - 15 25 

Brandfasad - - 25 

1600 

Inga - 30 45 

Invallning - 15 30 

Brandfasad - 10 45 

2200 

Inga - 35 55 

Invallning - 20 35 

Brandfasad - 10 55 

ÅDT= Årsdygnstrafik är det genomsnittliga trafikflödet av fordon per dygn och år. 

Tabell 7. Skyddsavstånd för fyrfältsväg 110–120 km/h. 

ÅDT LASTBIL ÅTGÄRDER SKYDDSAVSTÅND 
 

Zon B Zon C Zon D 

100 

Inga - - 25 

Invallning - - 10 

Brandfasad - - - 

300 

Inga - - 35 

Invallning - - 20 

Brandfasad - - 10 

600 

Inga - 15 40 

Invallning - 10 25 

Brandfasad - - 10 

1100 

Inga - 25 45 

Invallning - 10 25 

Brandfasad - - 15 

1600 

Inga - 30 45 

Invallning - 15 25 

Brandfasad - - 30 

2200 

Inga - 30 50 

Invallning - 15 30 

Brandfasad - 10 45 
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Tabell 8. Skyddsavstånd för mötesfri väg, 60–70 km/h. 

ÅDT LASTBIL ÅTGÄRDER SKYDDSAVSTÅND 
 

Zon B Zon C Zon D 

100 

Inga - - 25 

Invallning - - 15 

Brandfasad - - - 

300 

Inga - 10 35 

Invallning - - 20 

Brandfasad - - 10 

600 

Inga - 20 40 

Invallning - 10 25 

Brandfasad - - 10 

1100 

Inga - 25 45 

Invallning - 15 25 

Brandfasad - - 25 

1600 

Inga - 30 45 

Invallning - 15 30 

Brandfasad - 10 40 

2200 

Inga - 35 55 

Invallning - 20 35 

Brandfasad - 10 50 

ÅDT= Årsdygnstrafik är det genomsnittliga trafikflödet av fordon per dygn och år. 

Tabell 9. Skyddsavstånd för mötesfri väg, 80–100 km/h. 

ÅDT LASTBIL ÅTGÄRDER SKYDDSAVSTÅND 
 

Zon B Zon C Zon D 

100 

Inga - - 25 

Invallning - - 10 

Brandfasad - - - 

300 

Inga - - 35 

Invallning - - 20 

Brandfasad - - 10 

600 

Inga - 15 40 

Invallning - 10 25 

Brandfasad - - 10 

1100 

Inga - 25 45 

Invallning - 10 25 

Brandfasad - - 15 

1600 

Inga - 30 45 

Invallning - 15 25 

Brandfasad - - 30 

2200 

Inga - 30 50 

Invallning - 15 30 

Brandfasad - 10 45 
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Tabell 10. Skyddsavstånd för mötesfri väg, 110–120 km/h. 

ÅDT LASTBIL ÅTGÄRDER SKYDDSAVSTÅND 
 

Zon B Zon C Zon D 

100 

Inga - - 25 

Invallning - - 10 

Brandfasad - - - 

300 

Inga - - 35 

Invallning - - 20 

Brandfasad - - 10 

600 

Inga - 15 40 

Invallning - 10 25 

Brandfasad - - 10 

1100 

Inga - 25 45 

Invallning - 10 25 

Brandfasad - - 15 

1600 

Inga - 30 45 

Invallning - 15 25 

Brandfasad - - 30 

2200 

Inga - 30 50 

Invallning - 15 30 

Brandfasad - 10 45 

ÅDT= Årsdygnstrafik är det genomsnittliga trafikflödet av fordon per dygn och år. 
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Vägtransport i orter med gruvdrift 

På orter med gruvdrift kan det förekomma omfattande transporter av sprängämne från depåer till 
sprängplatser, vilket har stor påverkan på risken intill transportleden. Skyddsavstånd (angett i meter) 
från vägkant till zon B, C och D för samtliga orter med gruvdrift presenteras här i tabell 11. Då antalet 
kombinationer blir mycket stort sker redovisningen endast för trafikscenariot ”Tvåfältsväg 60–70 
km/h”. Avsnittet gäller transportleder till gruvor där antalet tillkommande transporter av 
massexplosiva ämnen (TMÄ) uppgår till minst 4 per vecka.  

Tabell 11. Skyddsavstånd i orter med gruvdrift. 

TMÄ ÅDT (LASTBIL) SKYDDSAVSTÅND 
 

Zon B Zon C Zon D 

4/VECKA 

100 fordon/dygn - - 30 

300 fordon/dygn - 5 40 

600 fordon/dygn - 20 45 

8/VECKA 

100 fordon/dygn - - 40 

300 fordon/dygn - 5 45 

600 fordon/dygn - 20 50 

12/VECKA 

100 fordon/dygn - - 65 

300 fordon/dygn - 10 70 

600 fordon/dygn - 20 70 

16/VECKA 

100 fordon/dygn - - 80 

300 fordon/dygn - 10 80 

600 fordon/dygn - 20 80 

20/VECKA 

100 fordon/dygn - - 85 

300 fordon/dygn - 10 85 

600 fordon/dygn - 20 90 

24/VECKA 

100 fordon/dygn - - 90 

300 fordon/dygn - 10 90 

600 fordon/dygn - 20 90 
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Järnvägstransport 

Skyddsavstånd (angett i meter) från spårkant till zon B, C och D för samtliga utvalda scenarier 
för järnväg presenteras i tabellerna 12–18. Observera att för järnväg inkluderar invallning och 
brandskyddad fasad även ett urspårningsskydd, då dessa åtgärder får alldeles för liten påverkan på 
risknivån utan ett sådant. 

Tabell 12. Skyddsavstånd för Botniabanan. 

STRÄCKA ÅTGÄRDER SKYDDSAVSTÅND 
 

Zon B Zon C Zon D 

NORDMALING 
– UMEÅ 

Inga 30 30 40 

Invallning - - 20 

Brandfasad   10 

Tabell 13. Skyddsavstånd för Malmbanan. 

STRÄCKA ZON B ZON C  
Zon B Zon C Zon D 

BODEN - MURJEK 

Inga 30 30 35 

Invallning - 10 25 

Brandfasad - - 15 

MURJEK - 
GÄLLIVARE 

Inga 30 30 45 

Invallning - 5 25 

Brandfasad - - 10 

GÄLLIVARE - 
RÅTSI 

Inga 30 30 35 

Invallning - - 20 

Brandfasad - - 10 

RÅTSI - 
SVAPPAVAARA 

Inga 30 30 35 

Invallning - - 20 

Brandfasad - - 10 

RÅTSI - 
PEURAVAARA 

Inga 30 30 45 

Invallning - 10 25 

Brandfasad - - 15 

PEURAVAARA - 
RIKSGRÄNSEN 

Inga 30 30 55 

Invallning - 10 40 

Brandfasad - - 50 

 

Tabell 14. Skyddsavstånd för Stambanan genom övre Norrland. 

STRÄCKA ÅTGÄRDER SKYDDSAVSTÅND 
 

Zon B Zon C Zon D 

MELLANSEL - 
VÄNNÄS 

Inga 30 30 45 

Invallning - 10 25 

Brandfasad - - 25 

VÄNNÄS - 
UMEÅ 

Inga 30 30 40 

Invallning - - 25 

Brandfasad - - 10 

VÄNNÄS - 
HÄLLNÄS 

Inga 30 30 65 

Invallning - 10 55 

Brandfasad - - 60 
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HÄLLNÄS - 
BASTUTRÄSK 

Inga 30 30 55 

Invallning - 10 45 

Brandfasad - - 50 

BASTUTRÄSK - 
NYFORS 

Inga 30 30 55 

Invallning - 10 45 

Brandfasad - - 50 

NYFORS - 
BODEN 

Inga 30 30 55 

Invallning - 10 40 

Brandfasad - - 45 

BODEN - LULEÅ 

Inga 30 30 50 

Invallning - 10 35 

Brandfasad - - 45 

 

Tabell 15. Skyddsavstånd för Skelleftebanan. 

STRÄCKA ÅTGÄRDER SKYDDSAVSTÅND 
 

Zon B Zon C Zon D 

BASTUTRÄSK - 
SKELLEFTEÅ 

Inga 30 30 30 

Invallning - - 15 

Brandfasad - - 10 

 

Tabell 16. Skyddsavstånd för Pitebanan. 

STRÄCKA ÅTGÄRDER SKYDDSAVSTÅND 
 

Zon B Zon C Zon D 

NYFORS - PITEÅ 

Inga 30 30 30 

Invallning - - - 

Brandfasad - - - 

 

Tabell 17. Skyddsavstånd för Haparandabanan. 

STRÄCKA ÅTGÄRDER SKYDDSAVSTÅND 
 

Zon B Zon C Zon D 

BREDVIKEN - 
HAPARANDA 

Inga 30 30 30 

Invallning - - 10 

Brandfasad - - - 

 

Tabell 18. Skyddsavstånd för Lycksele. 

STRÄCKA ÅTGÄRDER SKYDDSAVSTÅND 
 

Zon B Zon C Zon D 

HÄLLNÄS - 
STORUMAN 

Inga 30 30 30 

Invallning - - 10 

Brandfasad - - - 
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Ekonomi 

Övergripande resultat 

Piteå kommun redovisar för perioden januari-april resultat om 1,9 mkr, att jämföra med -17,5 mkr samma period 

föregående år. Nettokostnaderna har, jämfört med samma period föregående år, ökat med 2,8 %. På 

finansieringssidan har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 4,1 % jämfört med samma period föregående 

år. 

Semesterlöneskuldsförändringen belastar periodens resultat med -71 mkr (-58 samma period fg år). För perioden 

redovisas finansiella intäkter på 13,4 mkr, att jämföra med 3,5 mkr samma period föregående år. Enligt den, sedan 

årsskiftet, nya kommunala redovisningslagen värderas finansiella tillgångar till marknadsvärde och den goda 

börsutvecklingen under inledningen av året stärker periodresultatet med 10 mkr. 

För helåret prognostiseras överskott med 17,9 (5,3 mkr i marsprognosen) mkr motsvarande 0,7 % av skatter och 

generella statsbidrag. Målet om 1,5 % motsvarar överskott på 38 mkr baserat på prognostiserade skatter och bidrag. 

Prognostiserat resultat är 24 mkr lägre än gällande resultatbudget. 

 

  Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Utfall 

tkr Jan-Apr 
2019 

Jan-Apr 
2019 

Jan-Apr 
2019 

Jan-Apr 
2018 

helår 2019 helår 2019 helår 2018 

        

Verksamhetens intäkter 175 040 281 016 -105 976 193 330 544 202 586 421 611 690 

Verksamhetens kostnader -988 991 -1 170 819 181 828 -986 021 -2 958 277 -2 966 960 -2 894 152 

Avskrivningar -37 726 39 146 1 420 -36 228 -117 214 -117 418 -109 905 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-851 677 -928 949 77 272 -828 919 -2 531 288 -2 497 957 -2 392 367 

Skatteintäkter 705 840 714 316 -8 476 689 471 2 117 521 2 115 585 2 074 029 

Generella statsbidrag 136 907 136 235 672 120 530 410 688 408 631 367 100 

Finansiella intäkter 13 422 4 256 9 166 3 462 27 808 22 264 26 555 

Finansiella kostnader -2 599 -2 113 -486 -2 069 -6 800 -6 331 -8 542 

Periodens resultat 1 893 -76 255 78 148 -17 525 17 928 42 192 66 775 

        

Semesterlöneskuldens 

resultateffekt 

-70 585   -57 884 -4 337   

Resultatets andel av skatter och 
generella stadsbidrag 

0,2 %    0,7 % 1,7 % 2,7 % 

Likviditet 

 

Stora utbetalningar under inledningen av året, kopplat till framförallt investeringar och årlig pensionsutbetalning gör 

att likviditeten minskat. Under vår och sommar förväntas denna utveckling fortsätta. Nyupplåning har skett och 

kommer fortsatt ske under våren i några av kommunens bolag och behov av extern upplåning i kommunen kommer 

närmare. Situationen följs löpande och planering för högsta koncernnytta tillämpas. 
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Investeringar  

För 2019 har Piteå kommun en investeringsbudget på 278 mkr. Under den aktuella perioden, januari-april, har 

41 mkr investerats. I tabellen nedan presenteras några av årets större projekt med prognos för årets utfall. 

Investeringsprojekt Prognos utfall 2019 (mkr)  

Ängsgården 44  

Skolstruktur 37  

Industriområde Haraholmen 18  

Strömbacka produktionskök ombyggnad 14  

Reinvestering gator och vägar 10  

Reinvestering fastigheter 10  

  

Nämnder 

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget underskott mot budget för perioden januari-april på 6,8 mkr (-17,5 

samma period fg år). Socialnämndens underskott uppgår till -18,8 mkr (-15,7). För helåret prognostiseras betydande 

underskott med totalt -51,4 mkr, varav socialnämnden -52,8 mkr. I prognosen som lämnades i månadsrapport mars 

var nämndernas samlade underskott -52,8 mkr. Helårsutfallet 2018 för samtliga nämnder var -28,6 mkr. 

Se nämndernas analyser nedan. 

  Nettokostnad Budget 

Budget- 
avvikelse 

Budget- 
avvikelse 

Prognos 
budget- 

avvikelse 
Budget- 

avvikelse 

tkr Jan-Apr 2019 Jan-Apr 
2019 

Jan-Apr 
2019 

Jan-Apr 
2018 

helår 2019 helår 2018 

       

Kommunfullmäktige 889 1 203 315 -150 -200 -1 076 

Kommunstyrelsen 72 264 85 976 13 712 1 895 1 574 8 377 

- Kost- och servicenämnd, Piteås del 877 950 73 0 0 360 

- Överförmyndarnämnd, Piteås del 3 462 3 962 500 0 0 0 

- KS gemensam 0 7 392 7 392 5 544 6 400 10 300 

- Kommunledningsförvaltningen 56 257 61 567 5 310 -4 114 -5 464 -2 783 

- Räddningstjänsten 12 545 13 056 511 465 638 500 

Barn- och utbildningsnämnden 330 625 330 022 -603 -1 370 0 -249 

Fastighets- och servicenämnden 29 804 38 484 8 680 -2 487 0 3 037 

Kultur- och fritidsnämnden 42 952 42 796 -156 1 460 -400 808 

Miljö- och tillsynsnämnden 1 706 1 545 -161 -181 0 484 

Samhällsbyggnadsnämnden 53 584 57 454 3 869 -982 500 7 771 

Socialnämnden 312 723 293 905 -18 818 -15 680 -52 812 -47 728 

Gemensam kost- och servicenämnd 110 0 -110 0 0 0 

Gemensam överförmyndarnämnd 3 3 0 -23 0 -46 

Summa nämnder/styrelse 845 536 852 338 6 802 -17 518 -51 338 -28 622 
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Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Kommunfullmäktige, revison och valnämnd redovisar för perioden utfall på 0,3 mkr. Kommunfullmäktige 

prognostiserar för helåret underskott på -0,2 mkr. Valnämndens prognos sätts till noll men är osäker tills 

Europaparlamentsvalet genomförts. Revisionen prognostiserar nollresultat. 

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden med 13,3 mkr. Överskottet för 

perioden förklaras till största del av ej utbetalda medel i den tillväxtpolitiska reserven och av centralt avsatta medel. 

Helårsprognosen visar sammantaget på överskott om 0,9 mkr. På helåret räknar kommunstyrelsen med fortsatt höga 

kostnader för kommunövergripande uppdrag och utredningar. Detta underskott bedöms kunna täckas av centralt 

avsatta medel som ej beräknas förbrukas. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 

Räddningstjänstens resultat för perioden visar överskott på 0,3 mkr. För helåret prognostiseras utfall på 0,6 mkr. 

Skillnaden mellan periodens resultat och helårsprognos beror på ett antal nuvarande och kommande vakanser samt 

ett antal kompetensutbildningar under året. 

Brist på tjänstemän inom områdena förebyggande samt krishantering med nästan fyra årstjänster pga. 

föräldraledigheter samt tjänstledighet och avslutad anställning vilket motsvarar ca 60 % av personalstyrkan. Delvis 

kompenserat hittills med en tjänst internt, för övriga vakanser pågår ett rekryteringsarbete både internt och externt. 

Vakanserna kan komma att påverka såväl verksamhet som ekonomi. Räddningstjänsten verksamhet följer uppsatta 

mål, handlingsprogram/planer och riktlinjer. 

Barn- och utbildningsnämnden  

För perioden redovisas resultat om -0,6 mkr vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år om 

1,2 mkr. På grund av prognostiserade volymökningar och övriga ökade kostnader beslutade barn- och 

utbildningsnämnden att för 2019 omfördela sammanlagt 23 mkr inom nämndens budgetram för att nå en budget i 

balans. På grund av olika omständigheter försenades beslutet av internbudget för 2019 till i slutet av februari, vilket 

innebär att besparingar beräknade på 12 månader ska genomföras på 10 månader. 

De ekonomiska utmaningarna för verksamheter och skolledare är stora. Historiska data visar att 

kostnadsupparbetningen är högre under hösten än under våren, vilket innebär att under våren bör ett överskott 

ackumuleras för att kompensera höstens kostnader. För perioden är ett sådant överskott i princip obefintligt vilket 

innebär att höstens ekonomiska situation blir extremt ansträngd. I utbildningsförvaltningens resultat ingår 

Strömbackaskolan utfall om -1,3 mkr. Inför 2019 ställdes Strömbackaskolan inför ökade kostnader för verksamheten 

utöver den omfördelning om 4,4 mkr som beslutades. Den reella omfördelningen uppgick till 7,8 mkr där kostnader 

till andra utförare samt kraftigt minskande bidrag från Migrationsverket utgör den stor del. För 2019 prognostiserar 

Strömbackaskolan underskott om -3 mkr, vilket är efter genomförda aktiviteter i upprättad åtgärdsplan. Omfattande 

arbete pågår för att reducera prognostiserat underskott där föreslagen nedläggning av vissa inriktningar ingår. Grans 

naturbruksgymnasium redovisar resultat om 0,2 mkr för perioden. Helårsprognosen bedöms vara en budget i balans. 

Prognosen för helåret beräknas vara en budget i balans. Prognosen bedöms vara osäker på grund av liten marginal 

avseende volymer samt den ansträngda ekonomiska situationen för verksamheterna. 

Fastighets- och servicenämnden 

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 8,6 mkr varav kapitalkostnad 1,1 mkr. Alla 

avdelningar visar överskott förutom avdelning städ samt nämnden. 

Avdelning fastigheters helårsprognos visar underskott på 1,0 mkr vilket beror på att skador och det planerade 

underhållet är mer omfattande än planerat. I prognosen ingår även ökade kostnader för snöröjning och sandning på 

2 mkr. Helårsprognosen för kapitalkostnaden visar överskott på 1 mkr. 

För helår prognostiseras nollresultat. 

Sjukfrånvaron är i snitt 5,8 %, varav kvinnor 7,2 % och män 2,2 % (till och med mars). 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar underskott med -0,2 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår en 

kostnad för underskott av kapitalkostnad med -0,3 mkr. 

Nämndens prognos för helåret visar underskott med -0,4 mkr. Där ingår underskott av kapitalkostnad med -1,1 mkr, 

som främst hänförs till försenade investeringar kring Bondökanalen och muddring i Rosvik. Det innebär ett ökat 

resultat för verksamheterna exklusive kapitalkostnad med 0,6 mkr. Ökningen av resultatet hänförs främst till en 

minskad kostnad av semesterlöneskulden. Avvikelser som påverkar prognosen negativt är bl.a. framtida 

utbetalningar av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Perioden visar överskott med 3,9 mkr. Resultatet förklaras främst av minskade omställningskostnader för 

flyktingssamordningen, vilket medför överskott med 8 mkr. Semesterlöneskulden påverkar resultatet negativt med 

3,3 mkr. Andra negativa ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om kostnader för snöröjning, som i sin 

tur förklaras av stora mängder nederbörd. 

Nämnden lämnar positiv prognos för helåret på 0,5 mkr. Prognosen kan lämnas trots det stora 

verksamhetsutvecklingsprojekt (Sambo) som pågår inom förvaltningen, som ekonomiskt medför ett 

investeringsbehov på 7,5 mkr samt ökade driftskostnader. 

De höga kostnaderna för vinterväghållningen balanseras upp av senareläggning av barmarksunderhåll. 

Det finns även en stor osäkerhet vad som händer med inflödet av deltagare till verksamheten för arbetsmarknad 

beroende på konsekvenser av bland annat Arbetsförmedlingens omställning. Detta medför att verksamheten avvaktar 

med att tillsätta vakanta tjänster. 

Miljö och tillsynsnämnden  

Nämndens utfall för perioden visar underskott med 0,2 mkr och en årsprognos på noll. Resultatet förklaras främst av 

en negativ semesterlöneskuld. Verksamheten har i övrigt bedrivits utan betydande avvikelser för måluppfyllelsen. 

Socialnämnden 

Socialnämnden har till och med april en budgetavvikelse på -19,2 mkr. Prognosen för helåret är en budgetavvikelse 

på -52,8 mkr.  

Stöd och omsorg redovisar budgetavvikelse för perioden på -12,4 mkr vilket motsvarande10,6 %. Helårsprognosen 

för avdelningen sätts till -41,8 mkr. Periodutfallet är ca 3 mkr bättre än motsvarande period förra året. Den största 

avvikelsen är inom stöd till försörjning där kostnaderna för försörjningsstöd har varit höga årets första månader. 

Kostnadsutvecklingen inom området har dock avstannat under april månad. LSS- och psykiatriboendena inom 

Psykosocialt stöd fortsätter att öka sin positiva budgetavvikelse vilket förbättrar helårsprognosen för Stöd och 

omsorg. 

Äldreomsorgen har t.o.m. april en betydligt större budgetavvikelse än samma period föregående år. Underskottet om 

-8,2 mkr beror till största del på fortsatt hög nivå på hemtjänsttimmarna, utökning av nattpatrullen och svårigheter att 

rekrytera sjuksköterskor. Helårsprognosen sätts till -11,9 mkr.  

Överförmyndarnämnden 

Den gemensamma överförmyndarnämnden redovisar nollresultat för perioden januari-april. Nämnden prognostiserar 

helårsutfall i linje med budget. Under 2019 bedöms Piteås del av överförmyndarnämnden klaras inom tilldelad 

budgetram, som finns hos kommunstyrelsen i egenskap av kostnadsbärare för den delen. 
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Personal 
I förhållande till samma tillfälle föregående år har sjukfrånvaron minskat från 5,9 % till 5,3 %, mätt som ett historiskt 

12-månaders snitt vid aktuell månad. Minskningen har skett både bland kvinnor och bland män. Andelen 

medarbetare utan någon sjukfrånvaro har ökat. 

 

 

Efter en tid med minskat nyttjande av timanställningar ökar det något. Ökningen motsvarar 10 årsarbetare, ökningen 

sker framförallt bland männen. En hög andel av kommunens månadsanställda har en heltidsanställning, 94,4 % 

(undantaget faktorer arbetsgivaren inte kan påverka såsom personlig assistans, pension som en del av anställningen 

etc.). Kvinnors lön i förhållande till männens är 92,8 %, vilket är i princip detsamma som föregående år. 

 

  

Nyckeltal Utfall kvinnor senaste Utfall män senaste Utfall Mar 2019 Utfall Mar 2018 

Sjukfrånvaro, % 5,9 % 2,8 % 5,3 5,9 

Frisktalet (0 -7 
sjukdgr), % 

68 % 83,3 % 71 %  

Andel heltidstjänster, % 94,3 % 94,4 % 94,4 % 94,2 % 

Antal timmar som utförs 
av timanställda 

404 645 151 548 556 193 535 358 

Kvinnors lön i 
förhållande till mäns 
lön, % 

  92,8 % 92,9 % 
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Strategiska områden 

Utbildning, arbete och näringsliv 

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

Befolkningen uppgick den sista mars till 42 203 invånare. Befolkningen har ökat med 87 invånare sedan årsskiftet. 

Födelseöverskottet var under mars månad positivt med 11 personer. Mars månads befolkningsökning kan också 

förklaras av ett positivt invandringsöverskott samt ett positivt inrikes flyttningsöverskott. Det prioriterade målet 

med 43 000 invånare 2020, respektive 46 000 invånare 2030 bedöms i nuläget svårt att uppnå. Det kommer att 

krävas en kraftigt ökad befolkningstillväxt för att klara målet. 

  

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Arbetet med att stärka näringslivsklimatet i Piteå kommun genom omvärldsbevakning, samverkan, deltagande i 

olika branschnätverk samt ett mer aktivt etableringsarbete har genomförts under årets första månader. 

Kommunen har bland annat deltagit på mässan Battery Show i Stuttgart tillsammans med The Node Pole m.fl. i 

syfte att visa och berätta om vilka möjligheter Piteå har för externa etableringar. Intresset för Piteå är gott och 

det finns i dagsläget flera aktörer som inkommit med förfrågningar för i första hand verksamhet ute på 

Haraholmens industriområde. 

I syfte att komma närmare vårt lokala näringsliv och därmed kunna ge en bättre service har nu 

näringslivsavdelningen fysiskt flyttat in till centrum. Redan under de första veckorna kan vi konstatera att 

antalet spontanbesök ökat markant. Flytten förenklar samverkan med Visit Piteå samt möjligheten att stödja 

verksamheten i Turistcenter. 

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Efter årsskiftet har aktiviteter utförts utifrån gällande planeringsförutsättningar. Det innebär bland annat externa 

aktiviteter med allt från kulturhelg, företagarfrukost, mångfaldsdiplomering av företag till uppstart av ett nytt 

partnerskapsprojekt med Chinsali Zambia. 

Internt i kommunen genomförs en del aktiviteter inom ramen för befintliga verksamheter. Kommunstyrelsen har 

antagit en ny riktlinje för mänskliga rättigheter. 
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Socialförvaltningen har till och med april en budgetavvikelse på -19,2 mkr. 

Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -52,8 mkr.  
 

Månadsuppföljning ekonomi april 2019 

 

 

 

 
 

Politik, förvaltningsledning och administration 

 

Områdena har för perioden en budgetavvikelse på 1,5 mkr (varav -0,5 mkr avser semesterlöne-

skulden för april) och prognosen för helåret är 0,9 mkr. 

 

 Politisk verksamhet har ett resultat för perioden enligt budget. Prognosen för helåret 

beräknas till noll. 

 Förvaltningsledning har för perioden en budgetavvikelse på 0,6 mkr. Överskottet avser 

i sin helhet intäkter från Samhällsbyggnadsförvaltningen som har fördelat sitt överskott 

kopplat till Migrationsverkets intäkter för 2018 till olika förvaltningar. Intäkterna finns 

på kontot för ”förebyggande verksamhet” under förvaltningsledning, och planeras att 

användas delvis till att finansiera kostnaderna som uppstår under 2019 kopplat till 

Socialtjänstens förändringsresa. Helårsprognosen för förvaltningsledning sätts till noll. 

 Administrativa enheten visar en budgetavvikelse för perioden på 0,6 mkr. Överskottet 

finns bland personalkostnaderna. Förstärkning av ekonomteamet med en person 

kommer att ske från första juli, tjänsten är dock budgeterad på helår. Budgeten för 

ekonomtjänsten som inte användes första halvåret kommer att finansiera en 

sommarvikarie till avgifter på ca 50 %. Som en del av Socialtjänstens förändringsresa 

planeras två nya tjänster; en inköps- och lokalstrateg och en enhetschef för Stöd och 

utveckling. Finansiering till de nya tjänsterna finns inte i budgeten vilket försämrar 

prognosen för enheten. I driftsbudgeten finns en miljon kronor som kan omfördelas från 

drift till investering förutsatt att nämnden efter omfördelning klarar budget i balans. För 

2019 kommer pengarna att ligga kvar på driften och förstärker än så länge avdelningens 

prognos som på helår sätts till 0,8 mkr. 
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 Bemanningsenheten har en budgetavvikelse på 0,9 mkr. Det är i stort sett 

sjuksköterskepoolen och undersköterskepoolen som står för överskottet vilket är resultat 

av en fortsatt hög bokningsgrad. Rekrytering av sex undersköterskor till Soc-poolen 

pågår vilket kan påverka poolens resultat under introduktionsperioden då personalen 

inte genererar några intäkter under ett par veckor som introduktionen varar. 

Bemanningspoolen måste generera överskott månaderna fram till sommar för att klara 

av personalkostnaderna under semesterperioden. Prognosen för helåret sätts till 0,1 tkr. 

 

Stöd och omsorg 

 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -12,4 mkr vilket motsvarar      

10,6 % i budgetavvikelse. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -41,8 mkr. 

 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -12,4 mkr, vilket är ca 3 mkr bättre än 

motsvarande period förra året. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -41,8 mkr. Den största 

avvikelsen är inom stöd till försörjning där kostnaderna för försörjningsstöd har varit höga årets 

första månader. Kostnadsutvecklingen inom området har dock avstannat under april månad. 

LSS- och psykiatriboendena inom Psykosocialt stöd fortsätter att öka sin positiva 

budgetavvikelse vilket förbättrar helårsprognosen för Stöd och omsorg. 

 

 
 

Stöd till försörjning 

 

Händelser 

 Budgetavvikelse för området är -3,7 mkr och helårsprognosen sätts till -11,5 mkr. 

 Antal hushåll i försörjningsstöd ligger på samma nivå som förra månaden. Det finns per 

sista april 43 hushåll fler än samma period förra året. Under årets fyra första månader 

så har 402 hushåll per månad handlagts i genomsnitt, det är 34 hushåll fler jämfört med 

2018. 
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 Andelen fördelar sig enligt nedan för några grupper som uppbär försörjningsstöd. 

o Arbetslösa utan eller med låg ersättning (ca 20 %) 

o Etableringsgruppen med otillräcklig etableringsersättning (ca 8 %) 

o Personer med ohälsa i väntan på beslut från Försäkringskassan (10 %) 

o Personer med arbetshinder av sociala skäl (11 %) 

 Verksamheten ser få tecken på att antalet hushåll kommer att minska under året då en 

stor del av de som idag har försörjningsstöd är långt från arbetsmarknaden. 

 Insatserna som verksamheten gör idag i samverkan med andra förvaltningar eller aktörer 

förväntas ge resultat på längre sikt. Det är dock i dagsläget svårt att veta hur detta 

kommer att påverka antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd under 2019. 

 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 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. 

 Verksamhetsutvecklare samt verksamhetsområdeschef har fått i uppdrag att analysera 

samt lämna förslag på eventuella åtgärder alternativt beskriva ytterligare orsaker till 

ökningen. 

 Ett nytt avtal för tolktjänster kommer att tecknas snart vilket kommer att sänka de höga 

tolkkostnader som området har. 
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Stöd till vuxna med funktionshinder  

 

Händelser 

 Stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för perioden på -2,6 mkr 

vilket är 11 % mer än periodens budget. 

 Det största underskottet inom området ligger hos verksamheten för personlig assistans. 

Detta beror till största delen på ändrade bedömningar inom personlig assistans hos 

Försäkringskassan. Det har lett till ökade kostnader hos Piteå kommun de senaste åren 

och uppskattas fortsätta på samma spår under 2019. Helårsprognosen för personlig 

assistans sätts till -10,1 mkr. 

 Hemtjänsten har ökade kostnader under april. En person med ganska många 

hemtjänsttimmar per månad har fått beviljad personlig assistans vilket kommer att 

förbättra resultatet för verksamheten. Prognosen sätts till noll. 

 Färdtjänstens ökade kostnader fortsätter. Mellan mars och april är ökningen drygt 200 

tkr. En djupare analys av de ökade kostnaderna för färdtjänst kommer att göras av 

verksamhetsområdeschefen tillsammans med administratören. Bedömningen än så 

länge är att ökningen är kopplad till flytten av daglig verksamhet till Furunäset samt 

Idéhuset vilket kräver fler arbetsresor. 

 Årsprognosen för hela området sätts till -11,5 mkr vilket är en förbättring med 0,1 mkr 

från helårsprognosen förra månaden. 

 

Stöd till barn och familj  

 

Händelser 

 Budgetavvikelsen inom barn och familj är -5,9 mkr. Årsprognosen för hela området 

sätts till -17,9 mkr. 

 Familjehem har ett överskott på 0,5 mkr eftersom verksamheten inte har haft 

kostnaderna som är budgeterat. Antalet placerade på familjehem är färre än 2018 och 

kostnaderna har minskat vilket beror på att Piteå kommun har brist på familjehem. Det 

medför dyrare placeringar än vad som är nödvändigt. 

 Antalet inledda utredningar och inflödet till barn och familj har varit lägre under 2019 

jämfört med 2018. Det är främst januari och februari som var på en lägre nivå medan 

mars och april varit på samma nivå som 2018.  

 Det är tre barn placerade enligt LSS, Socialtjänsten kan söka ersättning för kostnaderna 

för en av dessa hos Migrationsverket. Totalt har det inneburit en kostnad på 1,7 mkr 

hittills under året. Ledningen på SO ser över alternativa hemmaplanslösningar för att 

eventuellt minska kostnaderna. 

 

 

(115 av 299)



 
 

 Socialtjänsten 

 

 

Datum: 2019-05-07 

 

 

  
 

 

5 

 

 På institutionsvård fanns per sista april 18 barn placerade, varav tre av dem på SiS till 

en kostnad av upp till 6,5 tkr per dygn. Ytterligare två barn kommer eventuellt att 

placeras inom kort. Institutionsvård för barn och unga har en budget på 6,5 mkr per år. 

Ett dygn på institution kostar i snitt 3100 kr vilket med den årsbudget som finns 

motsvarar 2097 dygn som verksamheten har råd med för placering av barn på institution. 

Om man sen delar 2097 dygn genom årets 365 dagar då innebär det att verksamheten 

har råd att placera 5,7 barn per månad för att budgeten ska gå ihop. Helårsprognos för 

institutionsvård är -10,5 mkr. 

 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 De hemmaplansalternativ som finns tillhanda idag bedöms inte vara fullt ut tillräckliga. 

Arbetet med intensivstödet riktat till barn-och unga pågår men är för tidigt att utvärdera. 

 Beslut att Fältassistenternas tjänster ska permanenteras är fattat av nämnden. Deras 

uppdrag är dock svårt att utvärdera i dagsläget om det får effekt av tidiga, uppsökande 

och främjande insatser för att minska ex institutionsvård, detta måste ses på längre sikt. 

 

Psykosocialt stöd 

 

Händelser 

 Inom institutionsvård vuxna är antalet vårddygn tom april 1691 dygn 2019 jämfört med 

1507 dygn 2018 vilket ökat kostnaderna med ca 600 tkr. Antalet vårddygn var dock lågt 

de första månaderna 2018 och ökade under den senare delen av året. Det är i dagsläget 

2 placerade enligt LVM där en placering upphör under maj. 

 Budgetavvikelsen för institutionskostnaderna är på -1,1 mkr och prognosen för helåret 

är på -3,7 mkr. 

 LSS-boendena fortsätter kostnadsminskningen. Helårsprognosen sätts till 2,0 mkr. Allt 

arbete som läggs ner för att minska kostnaderna har som syfte att skaffa en buffert för 

oförutsedda händelser som plötsligt kan öka kostnaderna, ge möjlighet att göra 

aktiviteter under året och samtidigt kunna klara budgeten. 

 Psykiatriboendena har förbättrat sitt resultat den här månaden och budgetavvikelse är 

drygt 0,2 mkr. Inom psykiatriboendena kan missbruk bland de boende ge behov till ökad 

bemanning samt att det finns risk för att behöva använda sig av sommaravtalet på grund 

av vikariebrist under semesterperioden.  

 Helårsprognosen för hela området är -1,0 mkr. 

 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Arbetet med att se över och omfördela bemanningen inom gruppbostäderna fortsätter 2019. 
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Äldreomsorgen 
 

Äldreomsorgen har t.o.m. april 2019 en betydligt större budgetavvikelse än samma period 

föregående år. Underskottet om -8,2 mkr beror till största del på fortsatt hög nivå på 

hemtjänsttimmarna, utökning av nattpatrullen och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. 

Helårsprognosen sätts till -11,9 mkr. 

 

 
 

Avdelningsgemensamt 

 

Händelser 

 Avdelningsgemensamt har t.o.m. april en budgetavvikelse på -2,0 mkr. De flesta konton 

inom området gör plus- eller nollresultat, förutom beställare hemtjänst. Anledningen till 

detta är att det vid ingången av 2019 fanns en budget motsvarande 181,26 årsarbetare 

vid beställare hemtjänst. En årsarbetare motsvarar i snitt ca 4 tim/dag i beviljad tid vilket 

ger en budget för beställare hemtjänst av ca 725 tim/dag. I april är det 809 tim/dag vilket 

är betydligt mer än vad som finns budgeterat, detta leder till ett stort underskott för 

beställare hemtjänst och prognosen sätts till -4,3 mkr. 

 Under hösten 2019 kommer det nya vård- och omsorgsboendet Ängsgården att öppna 

vilket troligtvis minskar hemtjänsttimmarna något. Verksamheten har hittills inte haft 

något betalningsansvar alls, kostnaden för detta är 7800 kr/dygn. 

 Helårsprognosen för hela verksamhetsområdet sätts till -4,1 mkr. 

 Omvårdnadsintäkterna har t.o.m. april ett resultat om -0,1 mkr och helårsprognosen sätts 

till noll. 

 Semesterlöneskulden är -1,7 mkr per april och helårsprognosen är -1,0 mkr. 

 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Jobba vidare med hemtagningsverksamheten för att även fortsättningsvis kunna undvika 

betalningsansvar. 

 Kön till särskilt boende förväntas minska när Ängsgården öppnar till hösten. 
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Ordinärt boende 

 

Händelser 

 Ordinärt boende gör ett betydligt sämre resultat t.o.m. april 2019 än samma period 

föregående år, budgetavvikelsen är nu -1,8 mkr. Detta beror främst på hemtjänst-

produktionen och nattpatrullen. Platsbrist på särskilt boende gör belastningen hög på 

hemtjänsten och nattpatrullen. För att nattpatrullen ska klara sitt uppdrag har en extra 

patrull om 3,84 å.a tillsatts utifrån beslut i Socialnämnden (diarienummer: 18 SN 419), 

detta kommer under maj månad utökas till 5,76 å.a. Det finns det ingen finansiering för 

detta och kommer således generera ett underskott om -2,5 mkr. 

 Hemtjänstgrupperna har haft mycket sjukfrånvaro under våren vilket lett till övertid och 

ökade vikariekostnader. De övriga verksamheterna inom området går med plus- eller 

nollresultat men helårsprognosen sätts totalt till -3,4 mkr. 

 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. 

 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Verksamheten har fått i uppdrag att utreda möjligheten att inom snar framtid erbjuda nattillsyn 

via kamera som förstahandsalternativ för att minska belastning på nattpatrullen. 

 

 

Särskilt boende 

 

Händelser 

 Särskilt boende har fortsatt svårt att klara personalbudgeten på boendena till följd av 

sjukfrånvaro, höga vikariekostnader, övertid och vårdtunga brukare. Budgetavvikelsen 

t.o.m. april är -2,3 mkr. På Berggården och Munkberga har man redan i början av året 

varit tvungna att ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag för att klara 

bemanningskraven, detta till en kostnad om 0,8 mkr t.o.m. april. För samma period i 

fjol var denna siffra 0,2 mkr. En inhyrd sjuksköterska kostar ungefär lika mycket som 

två ordinarie personal. Trots insatser kring rekrytering tros problematiken med 

sjuksköterskebristen fortsätta. 

 Svårigheter med underhåll av fastigheterna har lett till platsbrist vilket har varit kostsamt 

för verksamheterna under 2018. Detta kommer att fortsätta även under 2019 då 

Hortlaxgården står inför ett omfattande renoveringsbehov. Arbetet är redan påbörjat och 

kommer fortgå hela året. 

 Villa Utkiken som har korttidsplatser fortsätter att göra ett bra resultat. Under hösten 

2019 kommer det nya boendet Ängsgården att öppna. Detta i kombination med att några 

boenden går med noll- eller plusresultat gör att helårsprognosen sätts till -2,7 mkr. 
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Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Under våren kommer samtliga boendechefer ha ytterligare en grundlig genomgång av 

ekonomin tillsammans med ansvarig ekonom och verksamhetsområdeschef. Genom 

detta kan budgetavvikelserna tydliggöras och till viss del åtgärdas. 

 Rekryteringsarbete kring sjuksköterskorna fortgår löpande. 

 Ängsgården öppnar under hösten och kommer avlasta kösituationen något. 

 

Hälso- och sjukvård 

 

Händelser 

 T.o.m. april har hälso- och sjukvård en budgetavvikelse om -0,3 mkr vilket är ett något 

bättre resultat än samma period föregående år. Introduktion av nya chefer och 

pensionsavgångar för personal med mycket innestående semester medför ökade 

kostnader för verksamheten. 

 Inom hemsjukvård dag har ett projekt som kallas ”Pillerpatrullen” startats under 2018 

och fortsätter fram till hösten 2019. Det innebär att undersköterskor utför mer 

kvalificerade arbetsuppgifter för att öka patientsäkerheten 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 av implementeringen av den nya 

utskrivningslagen i form av ökade personalkostnader. Verksamheterna måste bemanna 

upp för att klara sitt uppdrag. 

 Helårsprognosen för hälso- och sjukvård sätts till -0,7 mkr. 

 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Beslut har fattats av Socialnämnden om införande av läkemedelsrobotar. Det är ett säkrare och 

billigare alternativ för medicindelning inom hemsjukvården samt sparar personalresurser. 
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Periodbokslut & årsprognos 2019 för Socialtjänsten. Tkr.
Perioden    Januari  t. o. m. april

Verksamhet

Budget jan-

apr 2019

Utfall jan-apr 

2019

Budgetavvikelse 

jan-apr 2019

Utfall jan-apr 

2018

Budgetavvikelse 

jan-apr 2018

Budget helår 

2019

Prognos 

avvikelse helår 

2019

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 10 407 8 942 1 465 8 844 1 195 29 349 938

Politisk verksamhet 555 665 -110 614 -67 1 665 0

Förvaltningsledning 1 259 675 584 1 297 -14 3 778 0

Administrativa enhet/Bemanningsenhet 7 970 6 505 1 466 6 239 1 371 23 906 840

   Förändring semesterlöneskuld 623 1 098 -475 694 -95 0 98

STÖD O OMSORG 116 138 128 534 -12 397 126 899 -15 522 337 430 -41 826 

Avdelningsgemensamt 7 093 7 774 -681 8 027 -1 095 6 173 24

   Betalningsansvar 333 0 333 60 273 1 000 500

   Omvårdnadsintäkter -343 -332 -11 -323 19 -1 030 0

   Övrigt avdelningsgemensamt 2 068 1 861 208 2 784 -726 6 203 200

   Förändring semesterlöneskuld 5 035 6 246 -1 211 5 506 -661 0 -676 

Stöd till försörjning 15 314 18 977 -3 663 17 014 -2 038 45 873 -11 450 

   Försörjningsstöd 6 214 10 176 -3 962 9 619 -3 488 18 638 -12 000 

   Övriga verksamheter stöd till försörj. 9 100 8 800 300 7 395 1 450 27 235 550

Stöd till vuxna med funktionshinder 23 602 26 233 -2 631 25 016 -2 308 71 968 -11 500 

   Hemtjänst 2 207 2 165 43 2 179 -72 6 620 0

   Bostadsanpassning 1 151 1 021 129 1 260 -115 3 450 200

   Färdtjänst/Riksfärdtjänst 1 114 1 914 -800 1 731 -616 3 343 -2 400 

   Personlig assistans 16 598 19 333 -2 735 17 670 -1 934 50 959 -10 100 

   Övriga verksamheter vuxfunk 2 532 1 799 733 2 177 430 7 595 800

Stöd till barn och familj 25 785 31 694 -5 910 32 932 -8 490 78 001 -17 900 

   Institutionsvård, barn och unga 1 729 4 804 -3 075 7 973 -6 244 5 188 -10 500 

   Förstärkta familjehem 2 200 2 594 -394 2 718 -518 6 600 -1 500 

   Familjehem 4 402 3 919 483 5 090 -672 13 205 1 000

   Övriga verksamheter barn och familj 17 453 20 378 -2 925 17 151 -1 057 53 008 -6 900 

Psykosocialt stöd 44 344 43 857 487 43 910 -1 591 135 416 -1 000 

   Hemtjänst 200 157 43 163 46 600 100

   Psykiatriboenden 8 755 8 518 237 8 767 -493 26 817 0

   LSS-boenden 24 991 24 060 931 25 027 -1 232 76 698 2 000

      Gärdet 939 758 182 604 342 2 884 

      Boendegrupp 1 0 0 0 4 749 30 0 

      Boendegrupp 2 5 092 5 124 -32 4 231 1 056 15 632 

      Boendegrupp 3 4 699 4 287 411 4 496 10 14 419 

      Boendegrupp 4 0 0 0 4 260 -447 0 

      Boendegrupp 5 4 294 4 324 -31 6 653 -2 228 13 185 

   Institutionsvård vuxna 3 098 4 219 -1 120 3 755 -656 9 293 -3 700 

   Övriga verksamheter psykosocialt stöd 7 299 6 903 396 6 199 745 22 008 600
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Periodbokslut & årsprognos 2019 för Socialtjänsten. Tkr.
Perioden    Januari  t. o. m. april

Verksamhet

Budget jan-

apr 2019

Utfall jan-apr 

2019

Budgetavvikelse 

jan-apr 2019

Utfall jan-apr 

2018

Budgetavvikelse 

jan-apr 2018

Budget helår 

2019

Prognos 

avvikelse helår 

2019

ÄLDREOMSORG 167 364 175 586 -8 223 162 231 -1 196 497 022 -11 916 

Avdelningsgemensamt 38 700 40 744 -2 044 39 770 -1 804 121 245 -4 100 

   Betalningsansvar 65 0 65 7 151 195 0

   Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 30 562 33 466 -2 905 33 321 -3 238 96 074 -4 300 

   Färdtjänst 916 901 15 739 177 2 750 0

   Övriga versamheter Avdelningsgemensamt 7 157 6 377 781 5 703 1 106 22 227 200

Ordinärt boende 24 312 26 079 -1 767 21 198 2 219 74 668 -3 400 

   Hemtjänstproduktion & anhörigvård 8 099 10 723 -2 624 6 353 1 325 24 307 -3 500 

   Äldrecentrat 8 024 7 895 129 8 031 -299 24 957 0

   Bostadsanpassning 1 212 805 407 586 627 3 640 0

   Övriga verksamheter ordinärt boende 6 977 6 656 320 6 228 566 21 764 100

Särskilt boende 86 785 89 054 -2 270 82 193 -1 012 271 455 -2 700 

   Österbo 8 053 8 473 -421 7 470 355 25 180 -400 

   Källbogården 7 259 7 293 -34 7 170 -385 22 641 0

   Öjagården 6 056 6 043 14 5 889 -108 18 910 0

   Norrgården 9 565 9 509 56 8 838 100 29 949 0

   Mogården 9 913 9 964 -52 9 341 -164 31 055 0

   Hortlaxgården 9 904 10 281 -378 9 408 -218 31 006 -1 000 

   Roknäsgården 7 049 7 244 -195 6 622 -39 22 072 -300 

   Berggården 10 710 11 208 -498 10 366 122 33 498 -1 200 

   Rosågränd 3 080 3 375 -295 2 940 -79 9 660 -600 

   Munkberga 6 542 6 831 -289 6 549 -234 20 497 -700 

   Villa Utkiken 2 594 2 597 -3 2 503 132 8 109 0

   Övriga verksamheter särskilt boende 6 061 6 236 -175 5 099 -494 18 879 1 500

Hälso och sjukvård 16 448 16 732 -284 16 427 -744 51 034 -700 

   Hemsjukvård 10 144 10 684 -540 10 221 -560 31 731 -700 

   Rehabenheten 6 305 6 048 257 6 206 -184 19 302 0

Omvårdnadsintäkter -7 122 -7 010 -111 -6 698 320 -21 380 0

   Förändring semesterlöneskuld 8 241 9 988 -1 747 9 113 -1 163 0 -1 016 

Totalt Socialtjänsten 293 908 313 063 -19 155 297 975 -15 523 863 801 -52 804 

(121 av 299)
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