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Beslut 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att rapporten 
vidarebefordras till samtliga nämnder och helägda bolag för att kunna utgöra ett underlag för 
fortsatt utvecklingsarbete inom Piteå kommun. 

Ärendebeskrivning 

Piteå kommun har för sjätte gången deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Undersökning 
består av tre delar: 

A. Kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index (NRI) 
B. Kommunens verksamhet, Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 
C. Inflytandet i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index (NII) 

Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning under tiden 16 augusti och den 27 
oktober 2017 med ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen för 2017 i 
Piteå var 39 procent, vilket är lägre än 2015 då svarsfrekvensen låg på 46 procent. Den 
sammanlagda svarsfrekvensen för de 131 kommuner som genomförde undersökningen uppgår 
till 40 procent. 

Jämfört med genomsnittet för andra deltagande kommuner så får Piteå statistiskt säkerställt 
högre betyg för två av tre index. Skillnaden jämfört med andra kommuner är lika stor både för 
kommunen som en plats att bo och leva på (regionindex), där Piteå redovisar ett betyg på 67 
och kommunens verksamhet (medborgarindex) där Piteås resultat är 62. 

När det gäller nöjdinflytandeindex har Piteå ett lägre index än jämförande kommuner. 
Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. Detta innebär att Piteås resultat kan betraktas 
som ett medelresultat som enligt målbedömningen hamnar på gränsvärdet för rött ljus. 

Förändringen för Piteå mellan åren 2015 – 2017 för de tre index som undersökning 
presenterar är inte statistiskt säkerställda. 

Sammantaget visar resultatet att piteborna är ”nöjdare” för region- och nöjdmedborgarindex 
än genomsnittet av samtliga deltagande kommuner. Skillnaden för nöjdinflytandeindex är inte 
statistiskt säkerställd men Piteå redovisar ett lägre index än samtliga deltagande kommuner.  
Utvecklingsområden 

Bostäder 
Miljöarbete 
Idrotts- och Motionsanläggningar 
Äldreomsorg 

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



(1 av 2) 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbets- och  Sammanträdesdatum personalutskott

 2018-02-26 

Gator och vägar 
Förtroende 
Påverkan 

Resultatet vidarebefordras till samtliga nämnder och helägda bolag för att kunna utgöra ett 
underlag för fortsatt utvecklingsarbete inom Piteå kommun. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C): Bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 
  

Propositionsordning 

Ordförande Helena Stenberg (S) ställer proposition och finner att det endast föreligger ett 
förslag vilket blir kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut. 

Beslutsunderlag 

• Rapport SCB medborgarundersökning 
• Rapport SCB 2017 
• Redovisning extrafrågor 
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