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Förord av kommunalråden 
 

Tillit, jämställdhet och trygghet gör oss starka att möta framtidens utmaningar  

Det är dags att göra en återblick på det gångna året och summera resultat och utmaningar. Att arbeta med 
att utveckla en kommun som ort och en kommuns verksamheter bygger på att vara lyhörd för utvecklingen 
i både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Vi påverkas lokalt av mycket som sker i 
vår omvärld.  

Året har präglats av både att öka attraktiviteten av Piteå som ort genom en aktiv satsning på 
samhällsbyggnad. Det sker tillsammans med näringsliv och företagare som är stolta över sin hembygd och 
gärna deltar i utvecklingen. Ett arbete har startat för att ytterligare stärka näringslivsklimatet i Piteå.  

Ett Härbärge har öppnat i samverkan med svenska kyrkan, ett stort arbete har också skett för att erbjuda 
våra nya medborgare bostäder, utan samverkan med aktörer från civilsamhället hade uppgiften varit svårt 
att lösa. Barn och ungas psykiska ohälsa ökar och missbruket ökar, vilket ledde till att Socialnämnden fick 
ett stort budgettillskott under året för att nå en budget i balans men trots tillskottet återstår ett underskott 
för verksamheten. Att hitta balansen mellan behov och förutsättningar inom socialnämndens område är en 
stor utmaning. 

Det är tydligt att generationsväxlingen kommer allt närmare, och många tjänster både inom kommunen 
och ute i samhället nyrekryteras. För att kunna upprätthålla service och tjänster är det viktigt att Piteå som 
ort och Piteå kommun som arbetsgivare uppfattas som attraktiva. Det arbetet handlar om att pitebor, 
besökare, företagare måste ha tillit och förtroende för kommunens verksamheter och medarbetare. En 
undersökning som genomförts visar att Piteå har en hög lokalsamhällestillit jämfört med de övriga 32 
kommuner som medverkade. Även SCBs medborgar-undersökning visar på att piteborna trivs och känner 
trygghet. Trots relativt goda värden visar också dessa undersökningar att trygghet och tillit är viktigt för 
piteborna och att tilliten ytterligare behöver stärkas. Ett viktigt arbete nu och i framtiden. 

Piteå kommun har gjort en stor satsning på att utbilda sina medarbetare i betydelsen av en god arbetsmiljö, 
att alla ska få vara en i gänget och att alla har ansvar för detta. En satsning i rätt i tid, under en höst då 
bland annat #meeto-rörelsen i Sverige vittnat om att sexuella trakasserier på arbetsplatser är vanligt 
förekommande.  

Ett viktigt perspektiv av tillit, trygghet och god arbetsmiljö är att stärka jämställdhetsarbetet. Under året 
har Piteå kommuns arbete uppmärksammats genom att vi tilldelades Norrbottens jämställdhetspris samt att 
Piteå är nominerade till Sveriges jämställdhetspris som delas ut i februari. Vi är stolta över att vårt 
jämställdhetsarbete uppmärksammas och det oss kraft att fortsätta detta viktiga arbete.  

Med resultat och erfarenheter från 2017 går vi nu in i valåret 2018 och hoppas på ett år präglat av de 
demokratiska värderingar som vårt samhälle är uppbyggt av. Vi har alla ett ansvar för en god samtalston, 
en konstruktiv debatt och för att fler ska kunna vara med och bidra till Piteås utveckling! 
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Årsredovisningens struktur/läsanvisning 
Rapporten är en redovisning för koncernen Piteå kommun där både Piteå kommun och kommunala bolag ingår. 
Rapporten är uppdelad i följande delar: 

 Beskrivning av Piteå kommuns styr- och ledningssystem 
 Förvaltningsberättelse samt bedömning av god ekonomisk hushållning 
 Nämnds- och bolagsredovisningar 
 Ekonomiska sammanställningar och noter 
 Nyckeltal – redovisas i separat bilaga. I bilagan redovisas samtliga nyckeltal som utgör grund för 

målbedömning. 
 Personalbokslut - redovisas i separat bilaga. Tidigare år har personalbokslutet särredovisats. 

Disposition för förvaltningsberättelse samt nämnds- och bolagsredovisningar 

Uppdrag 

En kort beskrivning av nämndernas uppdrag enligt respektive reglemente samt bolagens uppdrag enligt respektive 
ägardirektiv. 

Årets händelser 

Centrala händelser under året. 

Ekonomi 

I nämnds- och bolagsredovisning redovisas ekonomiskt resultat för respektive nämnd/bolag. 

Mål samt grad av måluppfyllelse 

I förvaltningsberättelsen görs en bedömning av måluppfyllelse avseende övergripande mål. Nämnderna gör 
målbedömning för riktade övergripande mål, riktade nämndsmål samt målbedömning av respektive strategiskt 
område. En gemensam mall för målbedömning används. Måluppfyllelse från föregående år redovisas i jämförande 
kolumn och de strategiska områdenas måluppfyllelse redovisas i spindeldiagram. Måluppfyllelse bedöms enligt skala 
i bilden nedan. 

 

Analys 

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår 
från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Jämställdhetsanalyser görs i delårsrapport utifrån 
arbetsgivarperspektiv och i årsredovisning ur medborgarperspektiv. I analysavsnittet analyseras respektive strategiskt 
område samt ekonomi och personal. Analysen grundar sig i stora delar på novembers siffror. 

”Det är inte allt som kan räknas som räknas och inte allt som räknas som kan räknas”. 

 Albert Einstein 

God ekonomisk hushållning 

Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och 
ekonomi. Sammantaget utgör det grunden för bedömningen av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt 
lagen ska bedömas i varje kommun. Bilden visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal, resultat från 
undersökningar, genomförda åtgärder och satsningar samt andra värden kopplade till mål. Mål kopplade till varje 
strategiskt område och slutligen analys och bedömning om God ekonomisk hushållning. 

Framtiden 

De mest centrala förändringarna som förväntas enligt 
omvärldsanalysen. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder utifrån resultatanalys och uppdrag enligt planering 
redovisas i tabellform enligt följande modell: 

 Åtgärder och uppdrag beskriver kort åtgärden/uppdraget 
 Status redovisas åtgärdens/uppdragets status 
 Beslutad redovisas i vilket dokument samt år för beslut av 

åtgärd/uppdrag 
 Återrapport redovisas tidpunkt för när redovisning ska ske 
 Kommentar redovisas hur arbetet fortlöpt. Nya åtgärder markeras som NY 



Piteå kommuns  
styr- och ledningssystem
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Piteå kommuns styr- och ledningssystem 

Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar betecknas Public Governance. 
Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska områden och 
mål. Styrning och ledning är ett pågående utvecklingsarbete. Piteå kommuns styrning och ledning är indelad i fem 
komponenter där den politiska viljan och dialogen med medborgarna är centrala inslag. 

Processen i figuren visar hur kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet. Den utgör 
också kommunkoncernens internkontrollplan. 
Årsredovisning 
Slutliga resultat analyseras och redovisas i årsredovisningen. Målbedömning sker enligt fastställd modell. 
Riktlinjer och Verksamhetsplan 
Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande 
års budgetarbete. Övergripande mål och nämnds-/bolagsmål för de fyra strategiska områdena samt för personal och 
ekonomi, fastställs i riktlinjer. 
Månads- och delårsbokslut 
En gemensam väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och koncern) 
signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar. 

Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystemet 

Medborgar- eller brukardialog Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Brukardialog från ett 
förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ur ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till 
delaktighet och medskapande. 
Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund. 
Medborgarfokus Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi 
utvecklar våra verksamheter. 
Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av 
kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är dialogen indelad i 
fyra perspektiv; 

 Information Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska få
veta vad de får för sina skattepengar.

 Konsultation När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och kundundersökningar.
 Delaktighet Möjlighet för medborgare att delta vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna

förslag.
 Medbestämmande Särskilda metoder samt resultat från undersökningar utgör ett av många beslutsunderlag

inför budget och verksamhetsplan.
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Vision 

Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. 
Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör 
också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, 
miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer 
som klimat och energiplan och trafikstrategi. Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och 
medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamhet utgår från. 

 

Mänskliga rättigheter 

Världssamfundet har utarbetat ett globalt samarbete i särskilt viktiga frågor. En hållbar utveckling är avgörande för 
vår gemensamma framtid och alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomiska, miljömässiga och den 
sociala) måste samverka. Mänskliga rättigheter och dess efterföljande konventioner utgör, enligt regeringens strategi, 
utgångspunkt i arbetet med den nya Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders 
uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter. 

Strategiska områden och övergripande mål 

Det finns 14 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål prioriterade 
och övriga 11 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål. 
Kommunfullmäktige har beslutat om tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser. 
 

 

Agenda 2030 en del i ordinarie arbete 

I Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och 
nyckeltal i större och mindre utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål, 
nyckeltal och syften för att mäta indikatorer som kan visa på hur kommunen bidrar i arbetet med mänskliga 
rättigheter, hållbar utveckling och Agenda 2030. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga 
Rättigheter- Mångfald samt Plan för hållbarhet. Piteå kommun har tagit ställning och initiativ genom att underteckna. 

 Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer 
och regioner att minska koldioxidutsläppen. 

 CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet. 
 ECCAR – European Coalition of Cities against Racism 
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Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare Alla Bolag, Alla Nämnder 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Alla Bolag, Alla Nämnder 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Alla Bolag, Alla Nämnder 

Riktade övergripande mål 

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

Bun, Kfn, Sbn, Mtn, Sn, Öfn, KS 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet Sbn, Sn, KS 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Bun, Kfn, Sbn, KS, PiteBo, PSP 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Sbn, Mtn, KS 
PiteEnergi, Piteå Hamn, Pnf, PSP, 

Pikab (koncernen) 

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

KS 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Alla Bolag, Alla Nämnder 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet Alla Bolag, Alla Nämnder 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, Öfn, KS 
PiteEnergi, Pireva, PiteBo 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Sbn, KS 
PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling Bun, Kfn, Sbn, KS, PSP 

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

Kfn, Mtn, Sn, KS 

Riktade nämndsmål 

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud Kfn 

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne Bun 

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val Bun 

Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet Rtj 

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett 
självständigt liv 

Sn 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet Sn 

Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen KS 

Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs KS 

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser Rtj 

Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande Fsn 

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. Kfn 

Mål för personal och ekonomi 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 

jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Bun, Fsn, Sbn, Sn, KS, Rtj 

Alla Bolag 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Alla Nämnder 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar KS, Alla Bolag 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom 
ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Alla Bolag 
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Måluppfyllelse 

Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov 
av "rörliga mål". Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med 
målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund 
för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog. 
Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala: 

 

Analys 

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår 
från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det 
strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra 
det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla 
sig till de egna resultaten. 
Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund bedömningen. 

Grund för analysen 

 Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar. 
 Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen. 
 Satsningar i verksamhetsplan (VEP) och koncernbudget. 
 "Andra värden" - ej mätbara. 

Redovisning av nyckeltal under året 

 Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där 
respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall. 

 Fördjupade månadsrapport i mars: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade 
mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till mars. 

 Delårsrapport i augusti: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av 
Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan 
ackumuleras till augusti. Del två redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal. 

 Årsredovisning: Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade för att bedöma grad av 
måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag. 

Alla nyckeltal som är individbaserade redovisas med utfall för män och kvinnor. 

God ekonomisk hushållning 

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om 
ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål 
och målindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena 
samt för personal och ekonomi. 
Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun. 

Piteås framtid - attraktiv och uthållig kommun 

Piteå kommun har tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället en gemensam avsiktsförklaring 
och ska fortsätta arbetet. Avsiktsförklaring 2014-2018 nås genom fyra fokusområden som utgör kommunens 
hållbarhetskriterier. 

 En plats där människor vill bo, verka och leva. 
 Jobb och tillväxt ger framtidstro 
 En god miljö och hälsa för nästa generation 
 Ett Piteå för alla – med ökad mångfald 
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Organisation 
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Årets händelser 

 Förvärvande av Grans Naturbruksgymnasium från Region Norrbotten 
 Flera industriföretag investerar, nystartar och utvecklar sina företag 
 Byggandet av vindkraftsparken har återupptagits 
 Utbyggnad av kaj vid Piteå Hamn är inledd 
 Process med att avveckla Lillpite Kraft har startat 

Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Barn och unga - vår framtid 
 

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

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

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

 Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
  

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

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

 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
  

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

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

 
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 
åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB   
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Måluppfyllelse per strategiskt område 

 
Miljö- och tillsynsnämnden och Överförmyndarnämnden: Personal som arbetar åt dessa nämnder är anställda inom 

Samhällsbyggnadsnämnden respektive Kommunstyrelsen. Bolagen har inga beslutade mål under området Barn och 

unga, därav görs ingen målbedömning. 

Analys 

Personal 

Attraktiv arbetsgivare 
Det sker många aktiviteter både internt och externt för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Externt 
marknadsförs kommunens yrken via olika nätverk på mässor och arbetsmarknadsdagar. Internt handlar det om 
medarbetarnas villkor, utveckling och kultur på arbetsplatsen. Extra medel har beviljats mellan 2017-2019 i syfte att 
arbeta med kultur på arbetsplatserna för att främja hälsa. Startskottet för satsningen var föreläsningen med Morgan 
Alling, skådespelare och föreläsare. Temat för föreläsningen var ”Vår arbetsplats – en plats med arbetsglädje och 
utveckling”, även kommunens bolag inbjöds till föreläsningen. Runt 3 000 av kommunens 4 000 medarbetare deltog 
och föreläsningen och satsningen fick mycket positiv återkoppling, både internt och via sociala medier. 
Ytterst är cheferna arbetsgivarens förlängda arm för att kommunen ska klara uppdragen. Förutsättningar för 
kommunens chefer att utöva ett bra ledarskap påverkas hur många underställda varje chef ansvarar för. Med 
anledning av detta har Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutat om ett riktmärke för antal 
underställda. Det innebär att vid ny- eller omorganisation ska man ta hänsyn till riktmärket. 

 Chefer i första linjen max 30 medarbetare 
 Chefer som har verksamhet som pågår dygnet runt eller geografiskt spridda enheter max 25 medarbetare 
 Mellanchefer max 20 underställda enhetschefer 
 Minimum 10 medarbetare per chef 

Jämställd arbetsgivare 
Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas 
tillvara. Det innebär att kommunen ska erbjuda trygga anställningar för båda. Personalstrukturen är intressant att 
följa ur detta hänseende. Antal månadsanställda per sista december var 4 044 vilket är 68 fler än föregående år, 
ökningen sker framförallt inom utbildningsförvaltningen. Av de anställda är 80 % kvinnor och 20 % män, något 
högre andel kvinnor i förhållande till rikssnittet på 79 %. 
Piteå kommun ska i så hög grad som möjligt erbjuda trygga anställningar, antalet timanställningar ska minska till 
förmån för månadsanställningar och heltid ska vara en rättighet. Utvecklingen inom området har varit positiv de 
senaste åren och fortsätter visa en positiv utveckling då både andelen heltider och månadsanställningar ökar. Av de 
som är tillsvidareanställda är 80 % kvinnor och 20 % män. Störst andel tillsvidareanställda arbetar inom Fastighets- 
och serviceförvaltningen samt Räddningstjänsten. 
Av de 94 personer som tagit ut ålderspension under 2017 är 71 kvinnor och 23 män. Den genomsnittliga 
pensionsåldern bland kommunens medarbetare är 64,4 år, en liten ökning i förhållande till förra året (64,2). 
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Pensionsåldern i Piteå kommun är något högre än riket där snittåldern enligt SCB är 64 år. Under året har endast 7 
personer i åldrarna 61-62 tagit ut ålderspension (6 kvinnor och 1 man), att jämföra med 16 personer förra året. Det är 
även färre som valt att arbeta efter 65 års ålder, 12 stycken (8 kvinnor och 4 män) jämfört med 20 föregående år. 
Lönekartläggningen för 2017 visade att lönegapet ökar mellan yrkesgrupper där erfarna utbildade medarbetare ersatts 
med unga oerfarna medarbetare och jämförbara yrkesgrupper, exempelvis barnskötare som ersätter förskollärare. 
Detta medför även att medellönen för dessa grupper sänkts i jämförelse med 2016, för övriga har medellönen ökat 
något. Löneskillnader har även identifierats bland första linjens chefer inom typiskt kvinnodominerade verksamheter 
och första linjens chefer inom mansdominerad verksamhet. Andra grupper där löneskillnaden är osaklig är 
barnskötare, förskolepedagoger och socialsekreterare. Åtgärder för att komma till rätta med detta är beslutade av 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. 
Hälsofrämjande arbetsplats 
Många delar påverkar hälsan på arbetet; ledarskap, stödjande strukturer i form av policys, riktlinjer och rutiner. 
Sjukfrånvaron minskar efter år av ökning och har i princip nått målnivån på 6,0 %. Det är framförallt kvinnornas 
sjukfrånvaro som minskar men även sjukfrånvaron i de olika åldersgrupperna minskar. Undantaget är männens 
sjukfrånvaro som ökar och ligger högre än det tidigare gjort, de har dock lägre frånvaro än Luleå och Umeå. Även 
sjuktalen för övriga parametrar är lägre i Piteå kommun än Umeå kommun och Luleå kommun. 

Sjukfrånvaro, % Piteå 2017 Piteå 2016 Piteå 2015 Luleå 2017 Umeå 2017 

Total sjukfrånvaro 6,1 7,3 7,5 6,5 6,9 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 53,9 60,2 59,0 36,5 66,0 

Sjukfrånvaro kvinnor 6,6 8,2 8,6 7,2 7,8 

Sjukfrånvaro män 4,0 3,9 3,5 4,1 4,6 

Sjukfrånvaro <29 år 5,3 6,7 6,2 6,4 5,9 

Sjukfrånvaro 30-49 år 5,6 7,1 7,1 6,0 6,8 

Sjukfrånvaro >50 år 6,7 7,6 8,2 6,9 7,5 

  

Ekonomi 

Makroekonomisk utblick 

Texten är i huvudsak hämtad ut Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Ekonomirapport oktober 2017, Cirkulär 

17:68 samt Konjunkturinstitutets publikationer. 
Något starkare internationell utveckling 
Världsekonomin har under 2017 återhämtat sig väl med stark BNP-utveckling i USA, Kina och euroområdet. I de för 
svensk export viktiga områdena bedöms BNP-tillväxten bli högre åren 2017 och 2018 än 2016. Konjunkturinstitutet 
prognostiserar en ökning av global BNP med 3,7 % per år för 2018 och 2019. Riskerna som kan påverka ekonomin 
långsiktigt utgörs främst av politiska faktorer snarare än makroekonomiska obalanser. Det råder politisk osäkerhet 
inom rätt många områden, bland annat kring vilka satsningar och prioriteringar USAs regering kommer genomföra 
samt hur Storbritanniens Brexit-förhandlingar med EU ska utvecklas. Skulduppbyggnaden i Kina utgör alltjämt en 
risk mot finansiell stabilitet. Internationella spänningar, till exempel en upptrappning av läget mellan USA och 
Nordkorea, utgör ytterligare en risk. De stora centralbankernas inriktning är tydlig, där ett gradvist tillbakadragande 
av penningpolitisk stimulans har inletts. Låga styrräntor har varit bidragande till att driva upp tillgångspriser, 
exempelvis på aktiemarknader, relativt snabbt de senaste åren och vid ett prisfall kommer efterfrågetillväxten att 
dämpas. 
Svensk ekonomi växer 
Svensk ekonomi går starkt och gynnas av en god tillväxt i omvärlden. Exporten och industriproduktionen har tagit 
fart. Sysselsättningen, investeringar och hushållens konsumtion växer i god takt, understödd av låga räntor och 
expansiv finanspolitik. BNP-tillväxten 2017 har inte vuxit lika snabbt som tidigare prognoser indikerat. SKL 
prognostiserar svensk BNP-tillväxt på 2,7 % för 2017. Konjunkturen har ändå stärkts och det mesta pekar på en 
fortsatt konjunkturuppgång 2018. 
Behov av investeringar i omvärlden bidrar till att exporten blir en ännu viktigare motor för svensk ekonomi 2018. 
Arbetslösheten fortsätter ner och bottnar strax över 6 procent under 2018 och 2019. Under 2018 bidrar en stark 
arbetsmarknad, i kombination med höjt barnbidrag och sänkt pensionärsskatt, till att nominella disponibla inkomster 
stiger med nära fem procent. De senaste månadernas fall i bostadspriserna utgör dock en stor osäkerhetsfaktor. Skulle 
prisfallet bli större och mer långvarigt kan det få märkbara negativa konsekvenser för både konsumtion och 
investeringar, med följdeffekter på hela ekonomin. 
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Arbetade timmar och potentiella timmar 
Inflationen har under året närmat sig Riksbankens mål 
på 2 % men centralbankens bedömning är att fortsatt 
expansiv penningpolitik är nödvändig för att stabilisera 
inflationen kring målnivån. Riksbankens första 
räntehöjning bedöms komma under sommaren/hösten 
2018, vilket dämpar ökningstakten i hushållens 
konsumtion. Dock ska tilläggas att allt fler bedömare 
skjuter en första räntehöjning ytterligare framåt i tid. 
Frågetecken ökar kring om räntan hinner höjas 
tillräckligt mycket innan nästa konjunkturförsämring för 
att då vara ett effektivt verktyg. Hushållens konsumtion 
kommer att mattas av ytterligare under 2019 då 
sparandet förblir högt, bl.a. till följd av skärpta 
amorteringskrav. BNP-tillväxten förväntas också 
dämpas av att bostadsinvesteringarna inte ökar i lika hög takt de kommande åren. Den samlade ekonomiska 
utvecklingen efter år 2018 är svår att prognosticera. SKLs prognoser bygger på antaganden om neutralt 
konjunkturläge från och med 2019. 
 

Dämpad privat konsumtion 
Hushållens konsumtionsutgifter har under de 
senaste åren, trots ökad befolkningstillväxt, vuxit i 
ganska maklig takt, vilket inneburit att sparkvoten 
är hög. Konjunkturinstitutets 
barometerundersökning indikerar att hushållen har 
en mer positiv syn på sin egen och svensk 
ekonomi. Bedömningen är att hushållen kommer 
att minska sitt sparande och öka konsumtionen 
kommande år. 

 

Ansträngd ekonomi i kommuner och landsting framöver 
Antalet arbetade timmar och lönesumman i hela ekonomin är de viktigaste parametrarna för skatteunderlaget. Den 
positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och faktiska skatteunderlaget fortsätter växa det 
kommande året, men det reala skatteunderlaget har låg tillväxttakt till följd av bl a prisutvecklingen. Höjningen av 

grundavdraget för personer som fyllt 65 år 
håller tillbaka skatteunderlaget, varför 
kommuner och landsting kompenseras via höjda 
anslag till kommunalekonomiska utjämningen. 
Till följd av bedömningen om neutralt 
konjunkturläge från och med 2019 kommer 
skatteunderlagets ökningstakt att bromsas in. 
Kommunerna kommer få en besvärlig obalans 
mellan snabbt växande demografiska behov och 
ett långsamt växande skatteunderlag samt ökade 
rekryteringssvårigheter till följd av 
arbetskraftsbrist. Antalet yngre och äldre 
personer ökar relativt snabbt vilket leder till 
kraftigt ökade behov av kommunal service och 
tjänster. Det tillsammans med att den 

yrkesverksamma delen av befolkningen inte ökar i samma takt skapar en stor utmaning att finansiera vård, skola och 
omsorg. 
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Volymförändringar per verksamhet, riket totalt 
Utveckling av kostnader och skatteunderlag 
De senaste åren har generella statsbidrag 
minskat till förmån för fler riktade 
statsbidrag och andra insatser. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) har 
uppvaktat Regeringen om de negativa 
konsekvenserna som den statliga styrningen 
ger i form av kortsiktighet och ryckighet i 
planeringen vilket leder till att det 
kommunala självstyret försvåras. Andelen 
riktade statsbidrag ökar ytterligare år 2018. 
 
 
 
 
 
 
Beräkningen i december av skatteunderlagsprognosen har reviderats upp för 2018 respektive reviderats ned för 2019-
2020 jämfört med föregående beräkningar i september.  
 

Prognos förändring skatteunderlag 
  



17 
 

Kommunens ekonomi 

Ekonomisk bakgrund 

Piteå kommun har en lång historik med positiva resultat, 
vilket skapat en finansiell stabilitet och bra 
förutsättningar att hantera exempelvis 
konjunkturvariationer. De senaste åren har dock 
resultatet generellt varit relativt svagt utifrån de 
ekonomiska målen samtidigt som poster av 
engångskaraktär påverkat resultatet positivt. 
 
Kommunens huvudsakliga finansiering har under en lång 
period förskjutits mot en högre andel skatteintäkter och 
en minskad andel generella statsbidrag. Skatteintäkternas 
andel av total finansiering motsvarar en ökning de 
senaste tio åren om cirka åtta procentenheter. Detta leder 
till ökad känslighet mot förändringar i skatteunderlaget, där antalet arbetade timmar är den viktigaste parametern. 
Den demografiska utvecklingen i kommunen med lägre andel personer i yrkesverksam ålder är en utmaning som 
kommer växa kommande år. En väl fungerande arbetsmarknad är en nyckelfaktor för fortsatt god utveckling. 
Piteå kommun har från och med 2017 som ekonomiskt mål att resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag ska vara 1,5-2,0 % för att upprätthålla en stabil finansiell situation som klarar påfrestningar i form av 
konjunktursvängningar, volymökningar, pensionsåtaganden etc. År 2016 och tidigare låg resultatmålet på 2,0-3,0 %. 
Piteå kommun har sedan 2007 genomfört strukturellt sparbeting motsvarande 112,9 mkr samtidigt som nämnderna 
beviljats ramtillskott under samma period på 172,8 mkr. De sparbeting som lagts ut på nämnderna har möjliggjort en 
omfördelning av resurser utifrån både förändrade uppdrag, förändrad lagstiftning och andra prioriteringar. Av totala 
ramtillskott sedan 2007 har Socialnämnden erhållit ökade anslag med 98,8 mkr. 
 

Nettokostnader redovisas med ett års 
eftersläpning i statistiken. År 2016 är första året 
under en lång följd av år som Piteå kommuns 
nettokostnader överstiger snittet för landets 
kommuner. Även gapet till liknande kommuner 
har ökat de senaste två åren. Fördelat på 
verksamheter har kommunen nettokostnader på 
en likvärdig nivå som jämförbara kommuner 
inom förskola och gymnasieskola, men något 
högre inom grundskolan. Inom socialtjänstens 
områden har äldreomsorgen överlag något lägre 
nettokostnad per invånare än liknande kommuner 

samtidigt som hemtjänstverksamheten har något högre. Nettokostnaderna inom stöd till funktionsnedsatta (LSS, SoL 
och SFB) ligger i nivå med liknande kommuner och rikssnittet. Piteå har även högre nettokostnader inom 
infrastruktur och skydd, dit exempelvis näringslivsfrämjande åtgärder, konsumentrådgivning, räddningstjänst, gator, 
vägar, parker och fysisk planering ingår. 
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Kommunens resultat 

Piteå kommuns redovisar resultat för år 2017 på 48,9 mkr eller 2,1 % av skatter och generella statsbidrag, vilket är 
3,4 mkr lägre än budget vid årsbokslutstillfället och 8,6 mkr högre än budget efter anslagsöverföring vid årets början. 
Den relativt stora förändringen i resultatbudgeten för 2017 förklaras av politiska beslut under året, bland annat 
avseende omföringar från drift- till investeringsbudget. Årets resultat uppnår målet om 1,5-2,0 % av skatter och 
generella statsbidrag. Inga jämförelsestörande poster ingår i resultatet. 
Resultatet är 11,5 mkr högre än föregående år vilket kommer av att verksamhetskostnaderna inte ökat i samma takt 
som bland annat skatteintäkterna. Rådande högkonjunktur med låg arbetslöshet förklarar, likt ifjol, god tillväxt av 
skatteintäkterna, +4,4 % under året. Den låga inflation som varit en verklighet de senaste åren har under året närmat 
sig nivåer kring 2 %, men är fortfarande en förklaring till att ökningarna på kostnadssidan varit relativt beskedliga 
trots ökade volymer av de tjänster kommunen producerar och levererar till medborgarna. Jämfört med 2016 har 
avskrivningskostnaderna minskat med 9 mkr, i huvudsak förklarat av ändrade redovisningsprinciper. 
Jämfört med resultatprognosen som lämnades i delårsrapporten, 23,8 mkr, stärktes resultatet kraftigt under sista 
tertialet till följd av att kostnaderna inte blev så höga som prognostiserat. 
Nämnderna visar på ökad negativ avvikelse mot budget, -40,2 mkr, att jämföra med -1,0 mkr 2016, trots positiva 
effekter överlag av förändrade avskrivningstider på anläggningstillgångar. Underskottet är ett tecken på den ökning i 
efterfrågan av kommunens tjänster och service som bland annat förändring kopplat till demografi och 
befolkningsstruktur medför. 
I den makroekonomiska utblicken framgår att fortsatt volymökning är att vänta i de flesta kommunala 
kärnverksamheter och den prognosen görs även för Piteå kommuns del. Kommunen står också inför ett stort behov 
av investeringar och reinvesteringar kommande år i takt med att samhället utvecklas och befolkningen ökar. Det 
innebär en stor utmaning att klara den väntade volymutvecklingen och det stora investeringsbehovet och samtidigt ha 
en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling i kommunen. De relativt stora pensionsavgångarna och därmed en 
generationsväxling inom verksamheterna kommer också att innebära kostnader framöver. Det här gör att det är 
mycket viktigt för kommunen att arbeta mot de prioriterade målen för att skapa förutsättningar för en långsiktigt god 
ekonomi. För att möta ovanstående utmaningar har kommunen tagit fram strategier och dessa presenteras under 
avsnittet strategiska områden. 
Större avvikelser mot budget: 

 Nämnderna/styrelsen -40,2 mkr 
 Medel till KS förfogande +15,8 mkr 
 Statligt bostadsbidrag +7,1 mkr 
 Skatteintäkter +11,8 mkr 

Likviditet och soliditet 

Kommunens likviditet har stärkts under året till följd av en relativt låg nettoinvesteringsvolym på drygt 140 mkr, 
vilket är mer än halverat jämfört med 2015. Under våren 
2016 vändes den då negativa trenden då likviditeten 
bottnade runt -30 mkr och sedan dess har en stigande 
trend noterats, tack vare två år med relativt låga 
investeringsvolymer kombinerat med goda 
resultatnivåer. På koncernnivå stärktes nivåerna under 
sommaren genom nyupplåning inom AB PiteBo och 
under hösten har trenden varit en minskande kassa. De 
senaste två åren har en väl fungerande likviditetsstrategi 
inom koncernen legat till grund för en bra balans som 
optimerat nivåerna utifrån rådande situation med 
negativa styrräntor och inlåningsavgifter. 
 

Betalningsberedskapen visar hur många dagar kommunens klarar sina 
ekonomiska åtaganden utan inflöde av medel. Vid bokslutsdagen är 
värdet 33 respektive 109 dagar, beroende på om tillgänglig kontokredit 
tas med i beräkningen. Likviditetsmålet om 30 dagar är därmed 
uppfyllt. 
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Kommunens soliditet ligger på en stabil hög nivå, vid bokslutet 
74 %. Pensionsåtagandet som redovisas som ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen har minskat under året vilket medfört att 
soliditeten inkluderat hela pensionsåtagandet har stärkts till 44 %. 
Piteå kommun har en stark soliditet i absoluta toppskiktet bland 
landets kommuner. 
 

 

 

Pensioner 

Pensionsskuldsåtagandet för kommunen uppgår till 
1 154 mkr, enligt beräkningar från KPA. En minskning av 
skulden med 22 mkr i jämförelse med skulden per 31 
december 2016. Skulden minskar då utbetalningarna är 
större än ränte- och basbeloppsuppräkningarna. Detta 
gäller främst utbetalningar av pensioner intjänade före år 
1998 som ligger i ansvarsförbindelsen utanför 
balansräkningen. 
Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och 
beräknat värde på reservfonden, framgår att 967 mkr 
återlånas till verksamheten. Pensionsskuldens negativa påverkan på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt 
och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 1,5-2,0 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. I 2017 års skattenivå motsvarar det 34-45 mkr i årsresultat. 
 

Investeringar 

I kommunen uppgick investeringsvolymen till netto 143,1 mkr, vilket är 81,7 mkr lägre än budgeterat och 14,0 mkr 
lägre än år 2016. Av anvisade medel för investeringar som inte färdigställts under året återfinns 42,6 mkr under 
kommunstyrelsens centrala konto för investeringar. Försenad detaljplan, bristande personalresurser har försenat 
skolstrukturprojektet. Aktuella delar i projektet är påbörjade och planen är att vara i fas till utgången av 2018. Övriga 
förklaringar till lägre utnyttjad volym är bland annat att övertryckshallen drabbats av försenad leverans, nästa steg i 
utveckling av Lindbäcksstadion är i uppstartsfasen samt att nya vård- och omsorgsboendet är i ett tidigt skede. 
Försäljning av industritomter och övrig mark har överstigit budgeterad försäljningsvolym, vilket påverkar 
nettoinvesteringen positivt. 
 
Bland större investeringar inom Piteå kommun 

kan nämnas: 
 Skolstrukturförändringar (26 mkr) 
 Reinvesteringar fastigheter (25 mkr) 
 Nytt vård- och omsorgsboende (16 mkr) 
 Övertryckshall (14 mkr) 
 Reinvesteringar gator och vägar (14 mkr) 
 Grans Naturbruksgymnasium (10 mkr) 
 Infrastruktur Acusticum (8 mkr)  
 Bokbuss (4 mkr) 
 Kv Tallen busstationen (4 mkr) 
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Investeringar koncernen Piteå kommunföretag AB 
Den materiella investeringsvolymen i kommunens bolag uppgick till 358,6 mkr för 2017. 
Bland större investeringar inom bolagskoncernen kan nämnas: 

 Hamnutbyggnad, Piteå Hamn AB (46 mkr) 
 Stadstornet, AB PiteBo (41 mkr) 
 Datacenter Öjebyn, Piteå Näringsfastigheter AB (24 mkr) 
 Ombyggnationer Furunäset, Piteå Näringsfastigheter AB (22 mkr) 
 Bredbandsanslutningar, AB PiteEnergi (16 mkr) 
 Elnät - lågspänningsnät, AB PiteEnergi (14 mkr) 
 Ombyggnationer Källbogården, AB PiteBo (11 mkr) 
 VA ledningsnät Roknäs, Piteå Renhållning och Vatten AB (7 mkr) 

Nämndernas utfall 

Av kommunens nio nämnder (inklusive kommunfullmäktige) redovisar sex nämnder överskott mot budget om 
tillsammans +15,5 mkr medan tre av nämnderna redovisar ett samlat underskott om -55,7 mkr. Det ger sammanlagt 
budgetutfall på -40,2 mkr, vilket är en försämring med -39,2 mkr sedan föregående år. Av det samlade underskottet 
står Socialnämnden för -38,7 mkr och Barn- och utbildningsnämnden för -16,8 mkr. Till året har en omfördelning av 
budgetram skett inom nämnderna, där socialnämnden fått en förstärkt ram med 15 mkr vilket har finansierats med 
neddragningar bland övriga nämnder. Ingen justering har gjorts i nämndernas anslag utifrån att förändrade 
redovisningsregler medfört minskade avskrivningskostnader, vilket påverkar nämndernas utfall positivt, störst effekt 
får detta för nämnder med stora anläggningstillgångar. 
Budgetutfall för de nämnder som har störst negativ avvikelse kommenteras nedan. Utförliga analyser av ekonomiskt 
resultat per nämnd redovisas under avsnittet ”Piteå kommuns nämnder och bolag”. 
Socialnämnden, -38,7 mkr  
Socialnämnden visar underskott om -38,7 mkr, vilket i förhållande till prognosen i delårsrapporten är en försämring 
med -8,9 mkr. För 2016 var nämndens budgetunderskott -19,7 mkr. Avdelningen Stöd och omsorg visar underskott 
om -38,2 mkr, där Barn och familj står för den största delen men även övriga verksamheter, förutom 
Avdelningsgemensamt, redovisar stora underskott. Under året har det skett en ökning av antalet barn och unga 
placerade på institution samtidigt som kostnaden per vårddygn ökat. Institutionsvård för vuxna har inte ökat i 
omfattning jämfört med föregående år men utfallet redovisas till -6,7 mkr. Äldreomsorgen redovisar överskott om 
1,3 mkr, vilket uppnås bland annat genom en anslagsökning med 8,5 mkr och att satsningen på arbetskläder till 
personalen kom igång först sent under året. 
Sjukfrånvaron har minskat under året till 7,8 %, där bidragande faktorer bedöms vara att rehabrutinerna är 
tydliggjorda i kombination med ett ökat fokus på hälsofrämjande schemaläggning. Semesterlöneskulden ökar mindre 
än prognostiserat vilket förbättrar utfallet med 1,7 mkr jämfört med den prognos som använts under året. 
För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans har kommunchef uppdraget att överväga en 
organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och 
Socialförvaltning. Arbetet är påbörjat. 
Barn- och utbildningsnämnden, -16,8 mkr 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar underskott om -16,8 mkr där den stora negativa avvikelsen finns inom 
grundskolan, -18,3 mkr. Förskoleverksamheten överskrider budget med -1,5 mkr. Inom dessa verksamheter har 
volymökning skett under året motsvarande 7,5 mkr. Den största delen är kopplad till förskoleverksamheten, ca 70 
platser. Verksamheten för integration av nyanlända barn och grundskoleelever redovisas underskott med -12,4 mkr. 
Bristande och felaktig information från Migrationsverket har gjort att verksamheten varit överdimensionerad utifrån 
det faktiska behovet. 
Sjukfrånvaron har minskat med 0,5 procentenheter under året. Vikarietillsättningen klaras i högre grad jämfört med 
tidigare år till följd av ett förändrat arbete med vikarietillsättning samt minskad sjukfrånvaro. Nämndens utfall tyngs 
av kraftig ökning av semesterlöneskulden som för året gett kostnader på 3,1 mkr över prognos. Här kan tänkas att de 
satsningar på ökade löner som gjorts de senaste åren är bidragande. 

Koncernen Piteå kommun 

I kommunkoncernen ingår förutom Piteå kommun den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå Kommunföretag 
AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag. I denna koncern ingår även de helägda dotterbolagen Piteå 
Näringsfastigheter AB med underkoncern, AB PiteBo, Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Hamn AB, Piteå 
Science Park AB och AB PiteEnergi med underkoncern. Styrelsen för koncern-moderbolaget utgörs av 
kommunstyrelsens ledamöter. 
De huvudsakliga syftena med koncernen Piteå Kommunföretag AB är att åstadkomma en aktivare och tydligare 
ägarstyrning, bedriva ekonomisk och praktisk samordning, samt att inom koncernen Piteå Kommunföretag AB och 
mellan kommunen ta tillvara på de ekonomiska fördelar som finns. 
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Som framgår av grafen nedan redovisar koncernen 
Piteå kommun resultat på 124,4 mkr. Resultatet efter 
finansiella poster uppgår till 146,3 mkr. 
 

Koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Piteå Kommunföretag AB är moderbolag i en koncern 
med de helägda dotterbolagen Piteå Renhållning och 
Vatten AB, Piteå Näringsfastigheter AB, AB PiteBo, 
Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi, Piteå Science Park 
AB samt Nolia AB som ägs till 33,33%. 
Periodens resultat för koncernen efter finansiella 
poster uppgår till 104,7 mkr, vilket är ett betydligt 
högre utfall jämfört med samma period föregående år 
samt även i jämförelse med budget. Rörelsens 
kostnader och intäkter är högre än budget, men sammantaget har intäkterna ökat betydligt mer. Räntekostnaderna är 
fortfarande på historiskt låga nivåer, men torde ha nått vändpunkten. Förändringar i ränteläget har på sikt stor 
betydelse för koncernens resultat då lånestocken uppgår till 2,4 mdkr. Från moderbolaget har kommunen erhållit 
utdelning med 8,0 mkr och intäkterna för borgensavgifter uppgår till 8,0 mkr. 
Koncernens totala balansomslutning uppgår till 4 067,7 mkr. Det innebär att bolagskoncernen utgör mer än hälften 
av den totala kommunkoncernens balansomslutning för Piteå kommun. 
Samtliga bolag redovisar betydligt högre resultat i jämförelse mot föregående år förutom Piteå Science Park AB och 
Piteå Renhållning och Vatten AB. 
Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB’s resultat efter finansiella poster uppgår till -10,3 mkr vilket är något bättre 
än budget före nedskrivning av aktierna i Nolia AB med -0,5 mkr. Under perioden har två lån omsatts, samt att 
amortering även skett på en mindre del av skulden, vilket sammantaget innebär att räntekostnaderna sänkts. Piteå 
Kommunföretag AB har uppfyllt målet att klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för 
koncernen Piteå Kommunföretag AB. 
Koncernen AB PiteEnergi´s resultat efter finansiella poster uppgår till 69,3 mkr vilket är betydligt högre än 
föregående år och högsta resultatet någonsin. Den höga utvecklingstakten i Piteå har medfört positiva effekter på 
företagets affärer, främst i form av många nyanslutningar till el-, och bredbandsnäten. Mycket nederbörd har lett till 
hög vattenkraftsproduktion vid Sikfors kraftstation som uppvisar rekordstor produktion, vilket har påverkat resultatet 
positivt. I koncernen ingår Lillpite Kraft AB som producerar småskalig vattenkraft. Krav på byggnation av 
fiskvandringsvägar gör att verksamheten ej bedöms ge framtida lönsamhet, varför ansökan om rivning ska ske till 
Mark & Miljödomstolen. Beslutet togs under 2017. 
För Piteå Renhållning och Vatten AB är resultatet efter finansiella poster 7,2 mkr, vilket är lägre än föregående år 
men bättre än budget. Projekteringen av det nya VA-verksamhetsområdet på Renön/Nötön har pågått under året och 
upphandling sker under första kvartalet 2018. Under 2017 beslutades att återbetala den utdebiterade särtaxan till 
samtliga kunder inom verksamhetsområdet Hemlunda/Vitsand, ett rättvist agerande utifrån Mark- och 
Miljööverdomstolens beslut i frågan. Såväl ledningsnät som anläggningar är i behov av upprustning. Arbete med att 
trygga kvalitet och leveranssäkerhet för en framtida vattenförsörjning är fortsatt prioriterat. Investeringbehovet 
förväntas öka i framtiden och kommer därför att innebära ett ökat lånebehov och därmed även ökade taxor. 
Resultatet för AB PiteBo efter finansiella poster uppgår till 20,3 mkr vilket är ett högre resultat gentemot föregående 
år och överträffar även budget. Räntekostnaderna är fortfarande historiskt låga vilket gynnar resultatet positivt. 
Under året har många vattenskador lett till betydande kostnadsökningar avseende reparationer. Intäkterna från årets 
hyreshöjningar är fortfarande låga. Under året har bolaget färdigställt och hyrt ut samtliga 60 lägenheter i den 
nyproducerade fastigheten Stadstornet. 
Piteå Hamn AB redovisar ett resultat på 9,4 mkr efter finansiella poster, vilket är betydligt bättre än föregående år 
och bättre än budget. På grund av omfattande investeringar kommer resultatet att minska från 2019. Projekt 
”Utveckling Haraholmens logistikcentrum etapp 2” påbörjades under året. Det innebär uppbyggnad av en ny 
hamndel i form av ny kaj anpassad för tunga lyft och anslutande infrastruktur. Hamndelen tas i drift årsskiftet 
2018/19. Den totala godsvolymen har ökat med 4 % jämfört med föregående år. Dock med färre men större fartyg. 
Koncernen Piteå Näringsfastigheter ABs resultat efter finansiella poster uppgår till 18,9 mkr, vilket är avsevärt bättre 
än både föregående år och tidigare år. Efterfrågan på lokaler har varit fortsatt stor och intäkterna har därmed ökat och 
koncernen uppvisar den högsta omsättningen någonsin. Det innebär dock också att koncernen uppvisar en 
vakansgrad om 2,5 %, vilket är lägre än den lokalreserv på mellan 3-5% som är det uppställda målet av ägarna. 
Ambitionen är att förstärka det planerade underhållet under 2018 vilket då kan komma att påverka resultatet. 
För Piteå Science Park AB är resultatet efter finansiella poster -2,6 mkr och ett nollresultat efter skatt. Resultatet efter 
skatt innefattar ett koncernbidrag om 2,6 mkr. Bolagets likviditet är ansträngd till följd av att bolaget ligger ute med 
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stora belopp gentemot projektens medfinansiärer. Under 2017 har bolaget genomfört ett antal olika arrangemang 
såsom Festspelen i Piteå och 200 arrangemang vid Studio Acusticum. Bolaget har även arrangerat flera nationella 
konferenser, bland annat BIOBASE i samarbete med Näringsdepartementet med fokus på cirkulär och biobaserad 
ekonomi. 

Balanskravsutredning 

Kommunens resultat för 2017 på 48,9 mkr klarar kommunallagens balanskrav. I resultatet ingår inte några 
balanskravsunderskott från tidigare år som ska återföras. Årets resultat överstiger 1 % av skatter och generella 
statsbidrag, vilket medger avsättning till resultatutjämningsreserv på 25 mkr utifrån de riktlinjer som fastställs i 
Kommunfullmäktige 2013 § 92, reviderad under 2017, KF §197. 

Balanskravsutredning, tkr 2017 2016 

Årets resultat 48 898 37 373 

- reducering av samtliga realisationsvinster - -1 645 

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - 

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - 

+ orealiserade förluster i värdepapper - - 

- justering återföring orealiserade förluster i värdepapper - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 48 898 35 728 

- reservering till resultatutjämningsreserv -25 000 -7 600

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv - - 

Balanskravsresultat 23 898 28 128 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Resultatutjämningsreserv möjliggör reservering av medel som får användas för att utjämna intäkter över 
konjunkturcykeln. I tider av tillfälligt minskat skatteunderlag kan disponering av RUR göras för att mildra effekterna 
i kommunens verksamheter. Vid varje årsbokslut tas beslut om eventuell ytterligare reservering till reserven. I 
samband med 2016 års bokslut avsattes 7,6 mkr till resultatutjämningsreserven, vilket vid den tidpunkten gjorde att 
taket på 4 % av skatter och statsbidrag uppnåddes. Under 2017 har kommunens riktlinjer förändrats vilket möjliggör 
maximal volym på reserven på 8 %, som för tillfället motsvarar ca 189 mkr. 

Resultatutjämningsreserv (RUR), tkr 2017 2016 

Ingående värde 90 300 82 700 

Reservering till RUR 25 000 7 600 

Disponering av RUR 

Utgående värde 115 300 90 300 

Utgående värde som andel av skatteintäkter/statsbidrag 4,89 % 4,00 % 

Reservfond 

För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, 
fonderade medel i egen balansräkning. Under 2017 har fonden genererat intäkter på 4,4 mkr som stärkt kommunens 
resultat och bokförda värdet uppgår vid utgången av året till 185,4 mkr. Delar av fonden förvaltas av externa 
kapitalförvaltare och där har positiv avkastning i linje med jämförelseindex uppnåtts. Fonden har inte utökats genom 
tillskjutna medel på många år och när så är möjligt utifrån bland annat likviditetsförhållande bör tillskott övervägas. 
Under året har pensionsskulden i balansräkningen ökat med 14 mkr och utifrån reservfondens syfte beslutas att 
under 2018 tillskjuta 15 mkr till fonden. Det beslutna beloppet bedöms ge en bra balans mellan likviditets- och 
kapitalförvaltning av kommunens medel. 

Reservfond, tkr 2017 

Ingående bokfört värde 181 024 

Avkastning förvaltning 4 418 

Tillskott under året - 

Utgående bokfört värde 185 442 

Beslutat tillskott under 2018 15 000 
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Måluppfyllelse ekonomi 

I tabellen nedan redovisas måluppfyllelse för respektive ekonomiskt nyckeltal kommunfullmäktige fastställt. 
Finansiella nyckeltal Målvärde Måluppfyllelse 2017 Måluppfyllelse 2016 

Resultatets andel av skatter och generella 
statsbidrag 

1,5-2,0 % Ja, 2,1 % Nej, 1,7 %* 

Likviditet (betalningsberedskap antal dagar) Minst 30 dagar Ja, 109 dagar (inkl kredit)** Ja, 111 dagar (inkl kredit)** 

Soliditet (antal lån) Inga lån Ja, 0 lån Ja, 0 lån 

Nämndernas/styrelsens budgetavvikelse Balans mellan 
ekonomi och 
verksamhet 

Nej, -40,2 mkr Nej, -8,4 mkr 

Avtalstrohet Minst 95 % Ingen uppgift Ingen uppgift 

Utveckling extern kapitalförvaltning Minst 2,0 % 
realt 

Ja, 7,3 % Ja, 6,1 % 

Tillskott från Piteå kommun till kommunala 
bolag 

Inget tillskott Ja, inget tillskott Ja, inget tillskott 

* För 2016 var resultatmålet 2,0-3,0 %

** Inklusive kommunkoncernens kontokredit 

Kommunens resultat överskrider målintervallet om 1,5-2,0 % av skatter och generella statsbidrag, dock så marginellt 
att målet får anses uppnått. Nämnderna når inte utfall i linje med budget och det målet uppnås därmed inte. De två 
största nämnderna, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden är långt ifrån målet och gör detta område 
prioriterat i det fortsatta arbetet. Under året har steg tagits för att möjliggöra uppföljning av avtalstrohet, främst 
genom personell förstärkning av inköpsenheten och idrifttagande av it-system. Fortsatt arbete återstår innan 
heltäckande mätning kan presenteras. Under andra delen av året har ett antal stickprovsundersökningar genomförts 
som pekar mot att det krävs åtgärder inom inköpsområdet för att målvärdet för avtalstrohet ska nås. Övriga 
finansiella nyckeltal uppnår respektive målvärden och kommunens finansiella ställning bedöms som helhet stark. 

Strategiska områden 

Under året har kommunen särskilt haft i fokus de tre prioriterade målen: 
 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare
 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Under året har målstrukturen förändrats i kommunens styr- och ledningssystem. Mänskliga rättigheter och Agenda 
2030 har inarbetats, nyckeltalen har reviderats samt delats upp i basnyckeltal som utgör verksamhetsbeskrivning 
samt värderingsnyckeltal som utgör en av grunderna för bedömning av måluppfyllelse. 
Innovation och verksamhetsutveckling 
För att klara morgondagens förändringar med bland annat demografiutveckling och generationsskifte så behövs såväl 
en anpassning av resurser som utveckling av verksamheter och tjänster. Under året har projekt ”Idésluss” fortsatt i ett 
genomförandeprojekt tillsammans med Skellefteå kommun med medel från Vinnova. Projektår ett är avslutat och år 
två är under genomförande. Under året har processkartläggning, kommunikationsmaterial samt 
kompetensutvecklingsinsatser genomförts. 
Samverkan med civilsamhället 
Piteå deltar i ett nätverk kring samverkan med civilsamhället genom Ideellt offentligt partnerskap. Syftet är att 
genom olika metoder kunna utöka samverkan för att fortsatt kunna erbjuda service och tjänster i ett brett perspektiv. 
Årets kunskapsinhämtning kommer att leda till ett PM för fortsatt arbete. 
Samverkan med andra kommuner 
Samverkan pågår inom länet, Fyrkanten och fördjupad samverkan med vissa kommuner. Samverkan med Älvsbyn är 
prioriterad för organisatorisk samverkan. En ökad samverkan innebär sannolikt förändringar i berörda verksamheter. 

Barn och unga - vår framtid 

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

Inflytande     

Mötesplatser är viktiga för de unga. Kultur, park och fritid driver mötesplatser där utveckling sker utifrån 
ungdomarnas önskemål och i samarbete med det lokala föreningslivet. Olika aktiviteter och mötesplatser pågår i 
samma utsträckning som tidigare och är i fas med plan. Exempel på välbesökta mötesplatser är alla de lovaktiviteter 
som genomförs året runt och som också är gratis för att nå alla. 
Balkongprojektet - en mobil mötesplats, hade över 2 000 deltagare i sommar vilket är rekord. Under sommaren har 
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skateparken invigts. Sommarlovsaktiviteter slog rekord med 1 163 besökare (585 kv, 578 m), en dubblering jämfört 
med 2016. Dessutom tog tre förskolor/fritidshem del av pengarna för sina aktiviteter. Sommarskola möjliggjordes via 
regeringens riktade medel för integration av flyktingar 
Trygg och utvecklande uppväxt 
Antalet inkomna anmälningar om barn och unga fortsätter att öka. Detta har också lett till att beslutade insatser har 
ökat från 504 under 2016 till 566 under 2017. Andel ärenden som har en utredningstid över fyra månader minskade 
tack vare en massiv insats under året. Nämnden har köpt externa konsulter för att klara av att hålla utredningstiderna. 
Vid årets slut var ärendekön borta. 
Under 2017 har antalet barn och ungdomar som varit placerade på institution eller förstärkt familjehem ökat från i 
snitt 23 placerade per månad till 28. Antalet barn placerade på familjehem har minskat från 69 december 2016 till 60 
december 2017. Antalet placerade ensamkommande barn har minskat från 120 st 2016 till 60 st 2017. 
Andel barn, 0-19 år, i Piteå som bor i ekonomiskt utsatta hushåll är lägre än både länet och riket. Enligt de senaste 
siffrorna (2015) har andel barn som bor i ekonomiskt utsatta hushåll i Piteå fortsatt att minska, från 4,5 till 3,9 %. 
Piteå har lägre andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll än både länets andel på 6,8 % och rikets andel på 9,1 %. 

Faktaruta: 

Definition av ekonomiskt utsatta hushåll: Hushåll med låginkomst eller ekonomiskt bistånd. Låg inkomst avser hushåll vars inkomst 
understiger socialbidragsnormen (fastställd på 1980-talet med inflationsuppräkning) samt norm för boendeutgifter. Med ekonomiskt 
bistånd menas att sådant erhållits minst en gång under året. Måttet har samma beräkning som Rädda Barnens fattigdomsindex med 
den skillnaden att beräkningen avser 0-19 år istället för 0-17år. 

Alkohol och droger 
Inom ramen för det lokala brottsförebyggande arbetet, används metoden Orossamtal regelbundet. Den genomförs i 
samverkan mellan Polis, socialtjänst, skola samt vårdnadshavare. Syftet är att vid tidigt skede uppmärksamma 
beteenden som kan leda till skada hos den unga. T.ex. vid alkohol, narkotika och tobaksanvändning. Tillsyn av 
rökfria skolgårdar har genomförts under 2017. Användandet av tobak, alkohol eller droger är på en liknande nivå 
jämfört med föregående år. Rökning minskar bland elever på gymnasiet årskurs 2. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

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

Ökad befolkning 
Piteå kommun hade 42 184 invånare sista november 2017. Det innebär att folkmängden ökat med 280 personer under 
året. Det är en större ökning än prognostiserade 202 personer men mindre än ökningen under 2016, som var 356 
personer. Till viss del har 2017 års befolkningsutveckling påverkats av den stora befolkningsökningen under 2016 
års sista månader. I november och december 2016 ökade befolkningen med 60 respektive 93 invånare. En ökning 
som till stora delar bestod av invandring i form av att delar av de inskrivna vid Migrationsverkets 
anläggningsboenden i Piteå fick uppehållstillstånd i Sverige och därmed folkbokfördes i Piteå kommun. 
Invandringen har under 2017 blivit än mer viktigare för kommunens befolkningsökning. Migrationsverkets stora 
verksamhet i kommunen gör befolkningsstatistiken mer svåranalyserad. Myndigheten flyttar tillfälligt inskrivna med 
uppehållstillstånd under sommaren till andra kommuner. Samtidigt stoppas integrationsprocessen upp av att 
kommunplacerade nyanlända, på grund av bostadsbrist, inte direkt kan flytta till de kommuner de blivit anvisade. 
Följden blir att statistiken för invandring och inrikes inflyttning blåses upp och varierar upp och ner under åren. 
Risken finns även för en 
befolkningsminskning när 
Migrationsverket planerar minska sin 
verksamhet i Piteå år 2020. 

Befolkningsförändringar under 2017 
Födelseöverskottet -30 är något mindre 

jämfört med samma period ifjol, men 
fortsatt negativt. Trots att befolkningen 
ökat med nästan trehundra personer 
under året har antalet i 
förvärvsarbetande ålder, 16-64 år, ökat 
med endast 36 personer. Stora 
pensionsavgångar har haft en negativ 
effekt på antalet i förvärvsarbetande 
ålder. 
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2017 2016 

Folkmängd 42 184 41 904 

Folkökning 280 356 

Födda 427 419 

Döda 457 455 

Födelseöverskott -30 -36

Inrikes inflyttning 1 433 1 334 

Inrikes utflyttning 1 722 1 304 

Inrikes flyttningsöverskott -289 30 

Invandring 645 410 

Utvandring 60 51 

Invandringsöverskott 585 359 

SCB:s efterjusteringar 3 2 

Mindre positiv befolkningsprognos med större osäkerheter 
I 2017 års prognos når Piteå kommun knapp 43 000 invånare år 2030 för att under 2030-talet minska med omkring 
500 invånare. Piteås befolkningsökning har dock de två senaste åren överträffat föregående års prognoser. Prognosen 
är osäkrare längre in i prognosperioden. Migrationsverkets antaganden om en minskning av antalet asylsökande på 
längre sikt är den enskilt största faktorn som påverkar prognosen i negativ riktning. 
I tabellen redovisas prognosens befolkningsframskrivning fram till år 2030 per åldersgrupp. Enligt prognosen 
minskar befolkningen i arbetsför ålder med 830 personer fram till 2030 samtidigt som de unga och de äldre ökar. 
Därför är det viktigt att fler personer fortsätter arbeta efter 65 års ålder samt att inflyttning av personer i 
yrkesverksam ålder utvecklas positivt. 

År Totalt 0 - 19 år 20 - 64 år 65 + 

2017 42 184 9 245 23 202 9 737 

2020 42 520 9 423 22 913 10 184 

2025 42 900 9 631 22 656 10 613 

2030 42 973 9 699 22 363 10 910 

För att uppnå befolkningsmålet om 43 000 invånare år 2020 och 46 000 till 2030 kommer ytterligare insatser att 
krävas. Att Piteå kan erbjuda fler bostäder så att nyanlända ges möjlighet att på egen hand ordna boende i Piteå 
istället för en anvisad kommunplacering kan vara ett sätta att nå befolkningsmålet. I detta arbete är Migrationsverkets 
anläggningsboenden i Piteå en resurs. 
Målbedömningen föreslås sänkas till i hög grad uppfyllt då den prognostiserade befolkningsutvecklingen inte pekar 
mot att 2030-målet uppfylls. 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Arbetsmöjligheter 
Medborgarundersökningen 2017 visar att de som svarat på enkäten tycker att arbetsmöjligheterna har förbättrats 
jämfört med 2015. Piteås resultat är marginellt bättre än genomsnittet för de 131 deltagande kommunerna. För Piteås 
del är det kvinnorna som ger högre värde än männen för samtliga underfrågor. 
Totala arbetslösheten i Piteå ökar 
I Piteå hade arbetslösheten (öppen arbetslöshet samt sökande i program med aktivitetsstöd) ökat med 0,2 
procentenheter till 5,8 % när december 2017 jämförs med december 2016. Arbetslösheten i december var inte jämnt 
fördelad mellan könen. Männen är i högre utsträckning än kvinnorna arbetslösa, en differens på 0,8 procentenheter. I 
Norrbotten och Sverige som helhet minskar arbetslösheten, Piteå går i motsatt riktning. Piteå har nu en arbetslöshet i 
nivå med länet (5,8 %) och riket (5,9 %). Skillnaderna är fortsatt stora mellan grupperna inrikesfödda, ungdomar och 
utrikesfödda. 
Minskningen av ungdomsarbetslösheten har stannat av i Piteå 
Ungdomsarbetslösheten är oförändrad i Piteå jämfört med slutet av 2016, samtidigt har minskningen fortsatt i länet (-
0,5) och Sverige i stort (-0,8). Piteås ungdomsarbetslöshetstal har tidigare år varit högre än länets och rikets, men 
skillnaderna har successivt minskat, nu ökar skillnaderna igen. Kvinnorna följer dock fortfarande rikstrenden. Med 
stor sannolikhet påverkas ungdomsarbetslösheten av att antalet utrikesfödda ökat i Piteå det senaste året, ökningen 
består till relativt stor del av yngre män. 
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Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år 

Piteå Kvinnor Män Länet Kvinnor Män Riket Kvinnor Män 

2017-12 8,4 7,2 9,5 7,7 5,8 9,2 6,2 4,9 7,4 

2016-12 8,4 7,4 9,4 8,2 6,3 9,7 7,0 5,3 8,5 

Differens 0,0 -0,2 0,1 -0,5 -0,5 -0,5 -0,8 -0,4 -1,1

Många utrikesfödda i öppen arbetslöshet 
Arbetslösheten bland utrikesfödda i Piteå har ökat med 0,8 procentenheter jämfört med december 2016. Den stora 
utmaningen är att få nyanlända i arbete. Piteå avviker från länet och riket med en ökning av arbetslösheten bland 
utrikesfödda. Utvecklingen för utrikesfödda i arbetslöshet hänger samman med befolkningsökningen inom samma 
grupp. Personer som bor i anläggningsboenden med beviljat uppehållstillstånd och kommunanvisning har svårt att få 
arbete i Piteå. Gruppens storlek och dess arbetslöshet varierar mellan enskilda månader, men ligger ständigt högt 
över arbetslösheten för inrikesfödda och ungdomar. Trots att arbetslösheten i gruppen är hög utgjorde de 
utrikesfödda i arbetslöshet i augusti endast 397 personer av det totala antalet 1 457 arbetslösa. Därmed kan många 
små åtgärder få stor effekt. 

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

Piteå Kvinnor Män Länet Kvinnor Män Riket Kvinnor Män 

2017-12 21,9 19,9 24,0 16,0 14,0 18,1 15,3 14,7 15,9 

2016-12 21,1 19,1 23,3 16,8 14,4 19,5 15,9 14,6 17,2 

Differens 0,8 0,8 0,7 -0,8 -0,4 -1,4 -0,6 0,1 -1,3

Försörjningsstöd 
Antalet hushåll som fått försörjningsstöd har ökat från 765 st år 2016 till 855 st 2017. Ökningen är fördelad mellan 
samtliga åldersgrupper. Arbetslöshet fortsätter att öka som orsak till försörjningsstöd och utgör den största 
anledningen för behov av stöd. Sjukdom minskar som orsak. Gruppen övrigt innehåller olika orsaker allt från 
missbruk till tillfälliga stöd. 

Orsak till försörjningsstöd 2017 2016 2015 

Arbetslöshet 56 % 52 % 48 % 

Sjukdom 14 % 22 % 19 % 

Övrigt 30 % 26 % 33 % 

Faktaruta - Orsaker till försörjningsstöd 

Definition av orsaksgrupper för försörjningsstöd: I gruppen arbetslöshet ingår arbetslösa som väntar på ersättning, saknar 
ersättning eller där ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är otillräcklig för försörjning. I gruppen ingår även de som arbetar 
deltid ofrivilligt, väntar på lön eller har ett arbete med otillräcklig lön för sin försörjning. 

I gruppen sjukdom ingår sjuka som väntar på ersättning, personer som saknar ersättning trots läkarintyg eller där ersättningen 
från sjukförsäkringen är otillräcklig för försörjning. 

Försörjning ur ett könsperspektiv 
Piteås resultat visar fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller förutsättning för försörjning. I 
skolan uppvisar flickorna högre resultat än pojkarna, arbetslösheten är högre för män bland de unga och utrikesfödda. 
Det är fler kvinnor som har en övergång till högskolestudier. Kvinnor i Piteå har en betydligt högre ohälsa än 
männen. Det är högre andel män som får stöd till sin försörjning. Trots det är kvinnors medelinkomst lägre än 
männens. Männens medelinkomst var under 2015 högre i Piteå än medel för länet och riket. För Piteås kvinnor var 
det tvärtom, medelinkomsten var lägre än både för länet och riket. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Medborgarundersökningen från 2017 visar att förskola, grundskola och gymnasieskola får högre betyg jämfört med 
2015 års resultat, det är främst kvinnorna som bidrar till ökningen. Av de pitebor som deltagit i undersökningen ges 
utbildningsmöjligheter ett något lägre värde jämfört med 2015 och det är främst männen som ger lägre värde. Sett till 
underfrågor är det är främst högre studier som får lägre värde, och för den frågan är det både kvinnor och män som 
står för minskningen. Undersökningen anser att utbildningsmöjligheter och gymnasieskolans resultat bör bevaras 
men att trots goda värden kan förskola och grundskola om möjligt ytterligare förbättras, då det har en stor betydelse 
för helheten av Piteås attraktivitet. 
Under året har de flesta sökande fått plats i förskolan inom tre månader. 
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Resultaten visar att Piteå fortsatt kan betraktas som en god skolkommun i nationell jämförelse, trots att Piteå 
redovisar vissa negativa avvikelser över tid. Piteå blev rankad på sjätte plats för årets skolkommun 2017. Utbildade 
lärare, lärartäthet och meritvärdet för skolår 9 är några exempel där Piteå har goda värden. Piteå kommun fortsätter 
att utveckla skolan och skolforskning ska uppstå ur verksamheten. Piteå samarbetar nu med två lärosäten, Umeå 
universitet och Luleå tekniska universitet, som ett led i att utveckla undervisningen genom samarbete mellan 
akademi och huvudman. 
Kommunens grundskolor har våren 2017 brutit den tidigare positiva trenden vad gäller elevernas genomsnittliga 
slutbetyg och uppvisar nu en minskning. Nedbrutet på kön visar resultatet att flickornas resultat ökar medan 
pojkarnas resultat sjunker. Ett negativt trendbrott finns också för de flesta skolorna när det gäller 
gymnasiebehörighet, där det främst är pojkarnas gymnasiebehörighet som sjunker. 
I Öppna Jämförelser för grundskolan ligger Piteå på plats 79 av 290 kommuner vilket är realtivt gott nationellt sett, 
men sett till kommunens egen utveckling är det ett tapp från plats 30. Orsakerna till tappet är främst de sjunkande 
meritvärden i åk 9 och sjunkande gymnasiebehörighet. Framförallt är det nationella provresultaten i svenska för 
årskurs 3, samt matematiska kunskaper i år 9 som behöver utvecklas. En jämställdhetsanalys visar att det gäller 
främst bland killar, som gått från ca 96 % till 89 % godkända jämfört med förra året. Det här resultatet är en signal 
som tas på allvar och kräver en fördjupad analys för att kunna förbättras. 
Det genomsnittliga meritvärdet ligger fortsatt högt jämfört med riket. Skillnader mellan könen finns och ett arbete 
pågår för att skillnaden ska halveras. Trots ambitionen att förbättra pojkarnas betyg är resultatet det motsatta och 
skillnaden har istället ökat till cirka 30 meritpoäng. 

Strömbackaskolan är ett fortsatt attraktivt val för eleverna. Under perioden sker en ökning från 92 % till 93 % för 
gymnasieelever folkbokförda i Piteå som väljer att gå skola i den egna kommunen. Piteå har också en nationellt hög 
andel elever, 77 % som avslutar sina gymnasiestudier inom tre år. 
Piteå har en hög andel elever på yrkesprogram, 43 %, jämfört med det nationella snittet 27 %. Den nuvarande 
trenden i Piteå är att andelen elever på yrkesprogram minskar mer än andelen elever på högskoleförberedande 
utbildning, som också minskar. Andelen som studerar på introduktionsprogram för nyanlända ökar. 
Kommunen har under året förvärvat Grans naturbruksgymnasium och inför höstterminen ökade antalet sökande 
elever rejält. 
Piteå visar relativt goda värden i ett nationellt perspektiv men framförallt pojkar når sämre studieresultat och färre 
når gymnasiebehörighet. Därav föreslås en sänkt målbedömning till uppfyllt i hög grad. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

- Under perioden december 2016 till november 2017 startade 8,0 nya företag per 1 000 invånare, jämfört med samma
period förra året då det startade 7,9 nya företag per 1 000 invånare. Totalt under perioden 2016/2017 har 340
nyregistreringar gjorts i Piteå jämfört med samma period förra året då det var 332 nyregistreringar. Resultatet innebär
att tillväxtprogrammets ambition om 300 nya företag per år är uppnått. Under samma period (dec 2016 till nov 2017)
har 1 217 personer varslats i Norrbottens län, att jämföra med 1 151 personer under samma period förra året.
Pendling 
SCB har under 2017 presenterat den senaste pendlingsstatistiken från år 2015. Totalt är det 
1 637 personer (1 078 m, 559 kv) som pendlar till Piteå. Samtidigt är det 3 867 personer (2 423 m, 1 444 kv) som 
pendlar ut från kommunen. 
Rapporten visar att av de som bor i Piteå och har ett arbete är det 11,5 % som pendlar till Luleå. Därefter pendlar 
cirka 1 % av piteborna i arbete till vardera Älvsbyn, Skellefteå och Stockholm. De som pendlar in till Piteå för arbete 
kommer främst från Luleå, Älvsbyn, Skellefteå och Boden i fallande skala från 2,5 % till 0,5 %. 
Näringslivsutveckling 
Att analysera näringslivsklimatet är komplext och innehåller flera delar. Piteå kommun följer och presenterar resultat 
från de undersökningar som görs. 
- I Svenskt Näringslivs undersökning som genomfördes i början av 2017 ligger Piteås sammanfattande omdöme på
3,1, marginellt högre än 2016. I den nationella ranking som görs utifrån enkätens totala resultat för 2017 placerar sig
Piteå på 226:e plats, vilket är en försämring med 9 placeringar sedan föregående års ranking. I Norrbotten hamnar
Piteå i mitten av kommunerna, det är endast Luleå och Boden som hamnar på den övre halvan av landets kommuner.
- Fastighetsägarna Mitt Nord har tillsammans med Demoskop genomfört en mätning som visar att 91 procent av
Piteås fastighetsägare anser att näringslivsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet samt att 82 procent tycker
att Piteå kommuns handläggningstider är rimliga.
- Norrlandsfondens konjunkturbarometer visar att Norrbotten är det starkaste länet och att konjunkturen är starkast
för industrin. Det bekräftas i Piteå av att den planerade investeringsnivån är hög inom befintliga företag men även att
det finns ett intresse för nyetableringar.
- Globalisering är en metatrend som påverkar och formar samhällsutvecklingen. En kombination av tekniska,
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ekonomiska, social och kulturella förändringar utgör grunden för förändringarna. Arena för tillväxt analyserar årligen 
Sverige ur ett geografiskt perspektiv inom olika områden. I årets rapport finns ett sårbarhetsindex som baseras på 
beroendet av enskilda företag, pendling, andel i arbete, lokalt näringslivsklimat och företagandets omfattning. Piteå 
hamnar i gruppen måttlig sårbarhet tillsammans med 33 andra kommuner, varav fem i länet. Övriga åtta kommuner i 
länet bedöms ha en medelhög eller hög sårbarhet. 
Ingen förändrad målbedömning 

Demokrati och öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 

påverka kommunens utveckling 

Totalt har drygt 5 500 pitebor deltagit i olika dialoger under 2017, vilket är lika många som 2016. Det är något fler 
kvinnor som deltagit. Piteborna är aktiva, deltar och vill påverka. Dialoger som genomförts under året har varit bland 
annat kring fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra, Kvällsfika samt ett antal samråd. 
För unga har dialoger som Personligt, Unga tycker och Student tycker genomförts. Piteåpanelen har inbjudits till ett 
dialogmöte under året med temat innovation. Resultaten från undersökningen Personligt visar att jämfört med 2016 
är det fler unga som säger att de vet var de ska vända sig för att kunna lämna sina åsikter för att påverka. Det är fler 
killar som vet var de ska vända sig för att påverka kultur- och fritidsfrågor och miljöfrågor, för övriga frågor är det 
lika mellan könen. Ungefär samma andel unga har försökt påverka i någon samhällsfråga, jämfört med 2016. Det är 
fler tjejer som har försökt påverka. 
Under året har 136 synpunkter inkommit, vilket är en minskning med drygt 20 % jämfört med de senaste två åren. 
Det är viktigt att nyttja medborgarnas tankar i verksamhetsutveckling och det innovationsarbete som pågår. 
Kommunfullmäktiges ledamöter har skrivit motioner och det är 21 färre än 2015. Dessutom har 42 nya 
medborgarförslag inkommit, vilket är i paritet med tidigare år. 
I syfte att ständigt öka kompetensen har Piteå varit med i två nationella nätverk som SKL driver. Piteå har funnits 
med som ett gott exempel i nationell press och blivit kontaktade av andra kommuner för att ge inspiration. Därutöver 
har utbildning i komplexa medborgardialoger genomförts. 
Piteå kommun har genomfört SCB:s medborgarundersökning hösten 2017. Glädjande nog så stiger två index och ett 
index ligger kvar på samma nivå som 2015. Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index för hur 
medborgarna bedömer Piteå kommun som en plats att bo och leva på blev 67, vilket är något högre än 2015 års 
resultat med index 66. Männens sammanfattande betygsindex är lägre än kvinnornas. Piteå har ett högre betygsindex 
jämfört med snittet för samtliga 131 kommuner som deltog i undersökningen hösten 2017. Enligt SCB:s rapport är 
det framförallt frågeområdet bostäder som Piteå bör prioritera för att få nöjdare medborgare i Piteå kommun. 
Det sammanfattande Nöjd-Medborgar-Indexet (NMI) – hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter blev 
62, jämfört med 60 år 2015. Även för NMI är det sammanfattande betygsindexet högre för Piteå jämfört med 
deltagande kommuner. Männens sammanfattande betygsindex är lägre än kvinnornas. Enligt SCB:s rapport är de 
verksamheter som bör prioriteras i Piteå för att få nöjdare medborgare Äldreomsorgen, Gator och vägar, 

Miljöarbete, Idrotts- och motionsanläggningar. 
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-inflytande-index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till 
inflytande i Piteå kommun blev 39. NII är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet. 
Männens sammanfattande betygsindex är lägre än kvinnornas. Enligt SCB:s rapport är det framförallt förbättringar 
av Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget NII. 
Piteå kommun har för första gången även deltagit i Tillitsbarometern. Resultatet visar på en hög lokalsamhällestillit. 
Ytterligare analys kommer att presenteras i början av 2018. 
Kommunen har beslutat att ytterligare bidra till stärkt demokratiutveckling genom att ta fram en långsiktig strategi 
kring dialog med närsamhället, ett PM kommer att presenteras för kommunstyrelsen februari 2018. Även ungas 
inflytande har utvärderats under året och ett PM med förslag på förstärkt inflytande för unga kommer att presenteras 
för kommunstyrelsen februari 2018. 
Årets fokusdialog har varit fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra. 
I ”Kommunens kvalitet i korthet 2017” där 250 kommuner deltar hamnar Piteå på delad tredje plats när det gäller att 
möjliggöra för medborgare att delta i kommunens utveckling. Servicemätning för telefon och e-post visar att Piteå 
har försämrat resultatet inom de flesta parametrarna. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Mänskliga rättigheter  
Piteå kommuns definition på mångfald har en bred och enkel ansats: ”Ett Piteå för alla – med ökad mångfald”. 
Grunden finns i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Piteås deltagande i nätverk kring mänskliga rättigheter 
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(MR) via SKL har lett till att mänskliga rättigheter inarbetats i kommunens styr- och ledningssystem samt i 
nämndernas reglementen under våren 2017. 
Riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald är antagna och ett utbildningsprogram är antaget och påbörjat. 
Arbetet för att Piteå ska kunna kalla sig MR- kommun från 2020 är inlett med utformning av underlag för 
folkbildning och kommunikation. 
”Kvällsfika” på Kaleido har genomförts där information och dialog kring tillgänglighet, jämställdhet, demokrati och 
utveckling har skett. Arbete med att förändra attityder och förhållningssätt har fortsatt genom konceptet ”Ett Piteå för 
alla” som utarbetas tillsammans med företagarorganisationer och utbildningsanordnare. 
Kompetensutveckling sker även inom arbetet hållbar skola och under hösten startade en helt ny 
yrkeshögskoleutbildning i Piteå – integrationspedagog. 
Flyktingmottagande 
Ett gott mottagande av flyktingar är ett viktigt arbete för ett öppnare samhälle och för en ökad befolkning. 
Piteå har ett tilldelat kommuntal att ta emot 183 flyktingar under året, anvisade från Migrationsverkets förläggningar 
eller kvotflyktingar från flyktingläger. Under 2017 har Piteå kommun tagit emot ca 128 flyktingar, där 109 kommit 
från Migrationsverkets förläggningar, därutöver 19 kvotflyktingar eller anknytning till anhöriga samt 16 
självinflyttade. 
En stor utmaning har varit att få fram bostäder för att klara mottagandet. Kommunchef har bildat en styrgrupp med 
representanter från olika förvaltningar för att hantera frågan. Allt från att hyra lägenheter till ombyggnad ingår i 
lösningarna. En ombyggnation med olika boendelösningar har gett plats för 70 personer. AB PiteBo bistår med ca 50 
lägenheter under året ur sitt bestånd (en lägenhet per vecka). 
Under 2015 tog kommunen emot 110 personer, 60 kvinnor och 50 män. Av dessa så bor 53 kvinnor och 43 män kvar 
två år efter ankomst, vilket med råge uppfyller målet om att minst 50 % ska stanna i Piteå. 

Antalet flyktingar som väljer att bo kvar i Piteå två år efter ankomst 

Antal kvinnor Antal män 2017 2016 2015 

53 43 96 (87 %) 80 (87 %) 31 (61 %) 

Internationellt arbete  
Piteå har tre vänorter; Kandalaksha, Grindavik och St. Barthélemy. Arbetet bygger på långvariga relationer med 
besök åt bägge hållen, detta för att upprätthålla relationerna, då det är goda relationer som kan utveckla samarbetet. 
Förutom officiella besök sker utbyte främst inom skolan och kultursektorn. 
Piteå har två kommunala partnerskap, ett med Vietnam och ett med Zambia. Här är fokus på demokratiutveckling 
samt jämställdhet, detta med stöd från ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) som verkar för utveckling 
av den lokala demokratin. För Vietnamsamarbetet har utvärdering skett med goda resultat och en ny ansökan från 
samhällsbyggnadsnämnden är beviljad. För Zambia har det tredje projektåret inletts med fokus på praktisk 
demokratiutveckling. Även för Zambia planeras en ansökan om förlängning. 
Ingen förändrad målbedömning 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Jämställdhet är ett område där Piteås Kommuns arbete uppmärksammas nationellt. Fem av kommunens 
verksamheter nominerades till Norrbottens jämställdhetspris och kvalitetskedjan tog hem priset då jämställdhet är ett 
perspektiv som tydligt syns i styr- och ledningssystemet. Piteå är också nominerade till det nationella 
jämställdhetspriset som delas ut i början av 2018. 
Arbetet med modellkommun fortlöper enligt plan i samverkan med Skellefteå, Boden och Luleå. Olika metoder för 
jämställdhetsintegrering tas fram inom ramen för samarbetet. Under perioden har Kommunstyrelsen utifrån en 
jämställdhetsanalys beslutat att olika perspektiv på jämställdhet ska redovisas vid olika tillfällen i uppföljningen, 
personalperspektivet redovisas i delårsbokslut och serviceperspektivet i årsredovisningen. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 

Kommunen har fortsatt högt tryck på etablerings-, bygg- och infrastrukturprojekt. Dialoger och samråd sker inför de 
olika projekten. För den långsiktiga bostadsförsörjningen pågår planering för ett flertal nya bostadsområden i såväl 
landsbygd som i de centrala delarna av kommunen. 
Kommunens hållbarhetsarbete 
Plan för hållbarhet utgår från Verksamhetsplanen och arbetet sker kontinuerligt. I en kommunranking från Aktuell 
hållbarhet (f.d miljöaktuellt) hamnar Piteå på plats 53 av 290. Det är en förbättring från plats 115 i förra årets 
rankning. Rankingen speglar kommunernas hållbarhetsarbete och bygger på en enkät samt sju mått. Den så kallade 
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SEE- veckan, för Social Ekologisk och Ekonomisk hållbarhet, genomfördes under hösten enligt inarbetad plan. 
Innovativ energikommun 
Byggandet av vindkraftverk har återupptagits, beslut om att under 2018 och 2019 investera 8 miljarder i markbygden 
har tagits av de företag som etablerar "Markbygden ETT" Europas största landbaserade vindkraftspark. Detta innebär 
ca 500 arbetstillfällen under etableringsfasen och ett 50-tal fasta arbetstillfällen fr.o.m. 2020 när parken beräknas 
vara i drift. 
AB PiteEnergi har under året byggt en solcellspark på taknivå inom universitetsområdet. Den får cirka tio gånger 
högre effekt än testparken som företaget installerade 2013. 
Ny större fabrik är invigd som drivs med fjärrvärme samt av Sveriges största takmonterade anläggning för solceller. 
Etableringen genererar cirka 150 arbetstillfällen. 
Ingen förändrad målbedömning 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Medborgarundersökningen 2017 visar att de som svarat på enkäten tycker att Tryggheten i Piteå har förbättrats 
jämfört med 2015. Piteås resultat med index 65 är högre än genomsnittet med index 57 för de 131 deltagande 
kommunerna. För Piteås del är det männen som ger högre värde än kvinnorna för samtliga underfrågor. 

Tillgänglighet     

Ökad tillgänglighet handlar mycket om att hitta direkta områden där tillgängligheten kan förbättras. Bland annat har 
följande områden utvecklats; Under ”Pite Outdoor Day” i mars kunde medborgarna prova på vinter-fritidshjälpmedel 
för personer med funktionsnedsättning samt att Parasport Piteå i samarbete med Kultur, park och fritid har anordnat 
aktivitetsdagar för barn med funktionsnedsättning. 
Kommunstyrelsen har under året beslutat om reviderade riktlinjer för uteserveringar och skyltning med 
tillgänglighetsfokus. Tillgänglighetsåtgärder för enkelt avhjälpta hinder (EAH) är genomförda bland annat i centrum, 
på Stenskär och Sandängesstranden samt på Karlberg. Medborgarna har deltagit i dialog kring tillgänglighet som 
resulterat i att nya åtgärdslistor för EAH har upprättats. 
En enkät från Myndigheten för delaktighet (MFD) har besvarats. Enkäten handlar om styrdokument, mål och 
uppföljning, samverkan, kompetens, arbetsgivarfrågor och upphandling. Resultatet av enkäten har ännu inte 
redovisats från myndigheten. Fortfarande är det siffror från 2016 som visar Piteås resultat jämfört med andra 
kommuner och riket (se tabell nedan). 
Tillgänglighetsbarometern (Humana) är genomförd för 2017 (se tabell nedan). Piteå halkar ner från placering 28 ifjol 
till placering 48 i år, av 196 deltagande kommuner. Detta beror dels på att frågorna varierar från år till år. 

Undersökning 

Piteås resultat (%) 
av maxpoäng 

Rikets resultat (%) 
av maxpoäng Kommunrang Piteå 

Fysisk tillgänglighet (MFD) 2016 71 47 22 av 196 

Utbildning (MFD) 2016 69 50 40 av 202 

Idrott (MFD) 2016 72 36 12 av 228 

Kultur (MFD) 2016 64 36 17 av 229 

Arbetsmarknad (MFD) 2016 71 35 8 av 201 

Tillgänglighetsbarometer (HUMANA) 2017 - - 48 av 196 

Folkhälsa 
Ett område som lyfts inom folkhälsoarbetet under året är planering för hur arbetet ska ske förebyggande med 
fallskador bland äldre. Detta arbete kommer att intensifieras under kommande år. Tillit och förtroende samt kvinnors 
hälsa är andra frågor som lyfts på folkhälsorådets möten. 
Inom det brottsförebyggande arbetet så har medborgarmöten, utbildningar, tillsyner genomförts enligt plan. Polisen 
har i samverkan med Piteå kommun tagit fram medborgarlöftet för 2017-2018 där ökad närvaro och trygga miljöer är 
i fokus. Som en del av medborgarlöftet har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att gatulysen inte ska släckas ner 
under sommarperioden utan regleras från ett centralt styrsystem med skymningsrelä. 
Sjukpenningtalet minskar 
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare har minskat med 2,6 dagar när december 2017 jämförs med december 
2016. Trots det ligger sjukpenningtalet högre i Piteå i jämförelse med både länet och riket. Minskningen är större för 
kvinnor än för män. Piteå kommun har fortsatt en av landets största differenser i sjukpenningtal mellan kvinnor och 
män. Männen i Piteå har ett sjukpenningtal under riksgenomsnittet samtidigt som kvinnorna har ett högre. Som 
arbetsgivare har Piteå kommun gjort insatser för att minska sjukskrivningarna. 

Piteå Kvinnor Män Länet Kvinnor Män Riket Kvinnor Män 

Dec 2017 10,9 15,7 6,5 9,2 12,4 6,3 10,1 13,3 6,9 

Dec 2016 13,5 19,5 7,8 10,6 14,4 7,1 10,8 14,3 7,5 
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Piteå Kvinnor Män Länet Kvinnor Män Riket Kvinnor Män 

Differens -2,6 -3,8 -1,3 -1,4 -2,0 -0,8 -0,7 -1,0 -0,6

Sjukpenningtalet har i Sverige historiskt varierat kraftigt. Mellan 2010 och 2016 ökade talet med 80 % för att vända 
nedåt i början på 2017. Med nuvarande minskningstakt ser sjukpenningtalet ut att nå regeringens mål om 9,0 dagar 
vid utgången av 2020. 

Faktaruta: 

Talet beskriver antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer. 

Ingen förändrad målbedömning görs. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Medborgarundersökningen 2017 visar att de som svarat på enkäten ger bostäder ett lägre värde jämfört med 2015. 
Piteås resultat är marginellt bättre än genomsnittet för deltagande kommuner. Trots det är bostäder en faktor som bör 
prioriteras för att nöjdhet och attraktivitet ska höjas. För Piteås del är det kvinnor som ger högre värde för samtliga 
underfrågor för utom trivsam bebyggelse där värdet är lika. 
Behovet av bostäder är stort, trots planläggning och byggande under de senaste åren behövs det fler lägenheter. 
Detaljplaner och planläggning i tidiga skeden pågår, prognosen är att i slutet av 2018 finns planförutsättningar för att 
bygga 900-1 000 lägenheter. Om det finns intressenter och byggherrar för alla projekt kan 1 200 bostäder vara 
färdigbyggda fram till 2021, därmed skulle behovet om bostäder kopplat till att Piteå ska bli 43 000 invånare nås. 
Därefter utökas utmaningen med ytterligare bostäder för att nå målet om 46 000 invånare. För långsiktig hållbarhet 
krävs att byggande sker även utanför stadskärnan, i stadsdelar och landsbygden. 

Ett nytt avtal har slutits mellan AB PiteBo, barn- och utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden för 
framtida elevbyggen. På Furulund har hus tre färdigställts och det fjärde och sista huset påbörjats. 
Attraktiva boendemiljöer avser även boendeformer för särskilda målgrupper. Totalt finns det 110 platser i 
trygghetsboende. I slutet av året bestod kön av 19 personer till vård- och omsorgsboenden, en ökning av sju personer 
jämfört med augusti 2017. Kön till gruppbostäder var vid årets slut nio personer, vilket är lika jämfört med augusti 
2017. 
Totalt sett är socialtjänstens bedömning att det är ca 50 personer som är ”hemlösa”, det vill säga personer som inte 
förfogar över en bostad. Ett fåtal av dessa kan periodvis betraktas som ”uteliggare”, d.v.s. att de inte alltid har tak 
över huvudet. Siffrorna är dagsaktuella och förändras över tid. Under året har Piteå församling, med ekonomiskt stöd 
av Piteå kommun och andra finansiärer, bedrivit ett härbärge på försök under våren 2017, och utifrån gott resultat, 
öppnades Härbärget i ny lokal i december. 
Antal beviljade bygglov har att ökat sedan 2014 och ligger under 2017 på en fortsatt hög nivå med en minskning med 
5 % under 2017. 

Antal beviljade bygglov 2017 2016 2015 2014 

650 687 594 528 

Piteå ligger efter tredje kvartalet 2017, på tredje plats i Boindex där Swedbank speglar hur mycket hushållen har kvar 
i plånboken till annat när bostaden är betald. Hushållens köpkraft beräknas i förhållande till bostadspris, ränteläge 
och disponibel inkomst. I Piteå ökade småhuspriserna under 2017, medan för landet i sin helhet sjönk priserna något. 
Ingen förändring av målbedömning. 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

Infrastruktur handlar om många saker som är viktiga för ett samhälle. Digitalisering är ett område som de senaste 
åren ökar i betydelse. Piteå kommun arbetar inom området bland annat genom samarbete med andra kommuner i 
länet. Arena för tillväxt har tagit fram ett index för hushållens tillgång till fast bredband/ kommun. Piteå hamnar 
tillsammans med 71 andra kommuner i den grupp som bedöms ha den största utbyggnaden av bredband i Sverige. I 
länet tillhör Luleå och Boden samma grupp medan övriga kommuner i länet bedöms ha en lägre tillgång. 
Medborgarundersökningen visar på fortsatt goda värden för vatten/avlopp och avfallshantering, vilka utgör viktiga 
infrastrukturer i vår samhällsbyggnad. För Piteås del är det kvinnorna som ger högre värden för samtliga underfrågor. 
Kommunikationer är en viktig fråga för samhället och utgör möjligheter även för ett vidgat arbetsmarknadsområde. 
Medborgarenkäten som genomförts under 2017 stärker den tesen, kommunikationer är en viktig parameter att 
prioritera för att höja helhetsintrycket och attraktiviteten för Piteå som kommun. Årets resultat för kommunikationer 
har ett lägre värde jämfört både med år 2015, och lägre än genomsnittet för deltagande kommuner. För Piteås del är 
det kvinnor som ger högre betyg för både kollektivtrafik och möjligheter att enkelt transportera sig med bil samt 
buss, tåg och flyg. 

Tätortstrafiken har ökat under perioden med ca 16 000 resor (4 %) och ligger för första gången på över 400 000 
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resor. 
2017 2016 2015 2014 

Kollektivtrafik (inkl regionaltrafik) 565 470 543 856 497 308 485 472 

Tätortstrafiken 406 698 390 492 358 928 358 873 

Ingen förändrad målbedömning. 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

Målet har från 2017 fått viss ny inriktning genom att placeras under området Livsmiljö. Målet har inte fått genomslag 
i ett systematiskt arbete som synliggör tillväxt och samhällsutveckling. 
Arbete med attityder, förhållningsätt är ett arbete som sker inom gymnaiseskolans ordinarie arbete kring såväl 
demokratifrågor, mänskliga rättigheter som att ta ansvar för kultur och miljö i ett större perspektiv. Skolan arbetar 
också med både produktion och konsumtion av olika kulturevenemang som en integrerad del i undervisningen. 
Kulturmålet beaktas också i ordninarie arbete inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, 
översiktsplanarbete, men är svårt att synliggöra med avseende på tydliga effekter för tillväxt och samhällsutveckling 
Under året har den kulturella verksamheten ökat på Kaleido och den invigda Residensgården förväntas bidra till 
utveckling med kulturen som drivkraft. 
Ingen förändrad målbedömning 

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

eller dopingpreparat. 

Under året har det genomförts fyra utbildningstillfällen i Ansvarsfull alkoholservering. 
I Piteå finns ett nätverk med representanter från Polisen, kommunen, SISU idrottsutbildarna, Norrbottens 
idrottsförbund samt olika gym och träningsanläggningar. De har under året träffats regelbundet för att stärka arbetet 
med antidoping. 
Enligt uppgifter från Polisen ökar dock antalet 13-15-åringar som använder droger. Strömbackaskolan har ett nära 
samarbete med polisen och arbetar utifrån en speciell modell när droganvändning misstänks. Polisen genomför också 
sökning med narkotikahund regelbundet. Under året har ett antal dialogmöten med medborgare genomförts som en 
del i arbetet med att forma framtidens stöd och omsorg. I detta arbete har bland annat stöd och förebyggande arbete 
kopplat till drogproblematik diskuterats. 
Tillsyn av krogar/restauranger sker kontinuerligt enligt plan. Inget avvikande är rapporterat under året. 
Målet är svårbedömt utifrån ett begränsat underlag. Det föreslås ingen förändrad målbedömning sedan 
delårsrapporten. Ett djupare underlag behövs. Planering för 2018 års folkhälsoundersökning har genomförts och 
resultatet av undersökningen väntas inför nästa års årsredovisning. 

Måluppfyllelse strategiska områden 

Sammantaget är bedömningen att Piteå fortsatt har en positiv utveckling, trots att året inneburit både negativa och 
positiva avvikelser. 
Barn och unga 
Antalet inkomna orosanmälningar om barn och unga fortsätter att öka, vilket lett till fler utredningar och lång 
utredningstid. Stora insatser har medfört att väntetiden för utredning arbetats bort. Andel barn, 0-19 år, i Piteå som 
bor i ekonomiskt utsatta hushåll är fortsatt lägre än både länet och riket. 
Olika former av dialoger och mötesplatser för ungdomar arrangeras av kommunen och dessa lockar många deltagare. 
Måluppfyllelsen för området är oförändrad. 
Utbildning, arbete och näringsliv 
Piteå kommun har under året ökat sin befolkning och passerat 42 000 invånare. För att uppnå befolkningsmålet, Piteå 
ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare, kommer dock ytterligare insatser att krävas. 
Totala arbetslösheten har ökat marginellt och fortfarande är det fler män som är arbetslösa bland vuxna, unga och 
utlandsfödda. Ungdomsarbetslösheten är oförändrad i Piteå jämfört med slutet av föregående år, till skillnad från 
övriga länet och Sverige där den minskat. Skillnaderna mellan grupperna inrikesfödda respektive utrikesfödda 
ungdomar är fortsatt stora. Trots att arbetslösheten i gruppen utrikesfödda är hög är gruppen relativt liten andel av det 
totala antalet arbetslösa. Därmed kan många små åtgärder få stor effekt. 
Resultaten visar att Piteå fortsatt kan betraktas som en god skolkommun i nationell jämförelse, trots att Piteå 
redovisar skillnader mellan pojkar och flickors studieresultat. Insatser har påbörjats och kommer fortsatt behövas för 
att vända utvecklingen. 
Måluppfyllelsen för området sänks till i hög grad uppfyllt. 
Demokrati och öppenhet 
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Piteborna är aktiva, deltar och vill påverka. Under året har antalet deltagare i kommunens dialoger legat på samma 
nivå som föregående år. 
Mänskliga rättigheter (MR) har inarbetats i kommunens styr- och ledningssystem samt i nämndernas reglementen. 
Riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald är antagna och ett utbildningsprogram är påbörjat. Målsättningen är 
att Piteå inom några år ska kunna kalla sig MR-kommun. 
Måluppfyllelsen för området är oförändrad. 
Livsmiljö 
Planering och byggande av bostäder fortsätter enligt plan. Det pågående och planerade planarbete svarar upp mot 
målet om 43 000 invånare. Ytterligare insatser krävs för att möjliggöra tillräckligt med bostäder för att klara 46 000 
invånare. För att lyckas med bostadsförsörjningen förutsätts ett nära samarbete med andra aktörer i samhället. 
En viktig del i livsmiljön är en väl fungerande infrastruktur, där bland annat it-utveckling och goda kommunikationer 
inom arbetsmarknadsregionen är väsentliga. Piteå har en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur. Antalet resor med 
kollektivtrafik inom tätorten har ökat under året. För att stärka förutsättningar för arbetspendling krävs fortsatta 
insatser kommande år. 
Droganvändningen bland yngre tonåringar har ökat och innebär en svår utmaning att komma till rätta med. Polisen 
och Strömbackaskolan har ett nära samarbete i syfte att tidigt identifiera problemen och undvika och minska 
missbruk. 
Måluppfyllelsen för området är oförändrad. 

God ekonomisk hushållning 

Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning. Sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse 
i huvudsak vara fortsatt god. Piteås verksamheter fortsätter att hamna högt i olika jämförelser och rankingar och 
generellt visar medborgarundersökningen på goda resultat. Sex av nämnderna når måluppfyllelse i hög grad eller helt 

uppfyllt för samtliga strategiska områden. Övriga tre nämnder bedömer att ekonomimålet delvis uppfylls eller ej 

uppfylls. 
Faktaruta: 

Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. 
Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun. 

Piteå kommun har möjligheter att nå målet med 43 000 invånare till 2020 förutsatt ytterligare insatser för god 
befolkningsökning kommande år. Under 2017 har befolkningsprognosen reviderats ned något jämfört med 
föregående år, varför måluppfyllelse sänkts till i hög grad uppfyllt. Arbetslösheten har stigit marginellt jämfört med 
2016, framförallt bland utrikesfödda. Ungdomsarbetslösheten är oförändrad i Piteå jämfört med slutet av föregående 
år, till skillnad från övriga länet och Sverige där den minskat. Planförutsättningar för bostadsbyggande bedöms 
motsvara behoven av bostäder kopplat till en befolkningsökning mot 43 000 invånare de närmsta åren. För att 
möjliggöra för 46 000 invånare krävs ytterligare insatser. Mångfaldsarbetet har under året bland annat fokuserat på 
att Piteå ska kunna titulera sig MR-kommun, vilket är ett systematiskt arbetssätt kopplat till mänskliga rättigheter. 
Piteå visar relativt goda studieresultat i grundskolan ur ett nationellt perspektiv men framförallt pojkar har under året 
nått sämre studieresultat och färre når gymnasiebehörighet. Därav föreslås en sänkt målbedömning till uppfyllt i hög 

grad. 
Demografiutvecklingen kommer att medföra utmaningar då färre ska försörja fler. För att klara morgondagens 
välfärd kommer nya arbetssätt med innovativa lösningar, ofta i digital form, samt samverkan med andra att krävas. 
Området har och kommer fortsättningsvis vara i fokus i kommunens arbete. 
Antalet orosanmälningar kring barn som far illa har ökat markant de senaste åren. Samband ses mellan ökad psykisk 
ohälsa i samhället och antalet anmälningar om barn som far illa. Hög psykisk ohälsa bland kvinnor i Piteå leder ofta 
till en mer utsatt situation för barn. Piteå visar skillnad mellan män och kvinnor när det gäller förutsättningar för 
försörjning. Sjukpenningtalet för kvinnor i Piteå har minskat under året men är fortfarande högt i jämförelse med 
andra kommuner. 
En hög sjukfrånvaro har länge varit en stor utmaning för kommunen som arbetsgivare. Under året har 
rehabiliteringsrutinerna utvecklats och förtydligats vilket bedöms vara en viktig förklaring till att sjukfrånvaron 
minskat med 1,2 procentenheter jämfört med föregående år, till 6,1. Förutom personliga vinster för den enskilde 
medarbetaren är en minskad sjukfrånvaro viktig för att över tid minska kostnaderna, upprätthålla kontinuitet och en 
hög kvalitet i den verksamhet som levereras. Under hösten har en lönekartläggning genomförts som visar på viss 
oskälig löneskillnad mellan kvinnor och män bland första linjens chefer, vilket kommer åtgärdas under kommande 
år. 
Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat för 2017 visar på överskott. Kommunkoncernen redovisar 
historiskt starkt resultat och kommunens resultat som andel av skatter och generella statsbidrag överträffar fastställt 
målintervall. Dock överskrids målvärdet marginellt vilket gör att bedömningen att resultatet är på en stark nivå och 
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inte för högt utifrån perspektiv av god ekonomisk hushållning. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna 
överstiger kostnaderna. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig. 
Prognosen för kommande planperiod innehåller en hög osäkerhet framförallt gällande konjunkturutvecklingen. 
Kommunen har goda förutsättningar att klara en konjunkturnedgång utan alltför negativ påverkan på 
välfärdsuppdraget då resultatutjämningsreserven fyllts på under ett antal goda resultatår. 
Kommunen och koncernbolagen har under året genomfört och planerat för viktiga strategiska investeringar i syfte att 
fortsätta den positiva utvecklingen mot uppsatta mål och visioner. Under 2017 har inte tilldelade investeringsmedel 
upparbetats i sin helhet bland annat till följd av försenade planprocesser. 
Nämnderna sammantaget redovisar betydande underskott, främst till följd av socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämndens negativa utfall. Båda nämnderna har påverkats av ökad efterfrågan på service och tjänster då 
bland annat förändrade demografiska förutsättningar leder till fler barn, unga och äldre. Fler invånare har stärkt 
kommunens finansiering genom ett större skatteunderlag. Kostnaderna kopplade till volymökningar matchas av 
ökade intäkter totalt sett för kommunen. Sammantaget bedöms nämnderna, trots utmaningar, leverera service och 
tjänster av god kvalitet. 
Genom satsning på personal- och systemresurser har ett arbete påbörjats mot att möjliggöra mätning av det beslutade 
finansiella nyckeltalet avtalstrohet. Ingen fullständig mätning har gjorts men mindre urvalsundersökningar tyder på 
att det finns potential och möjligheter inom området som fortsatt arbete med frågan kommer att möjliggöra. Övriga 
finansiella nyckeltal uppfyller sina målvärden. Kommunen bedöms sammantaget ha en stabil finansiell situation. 
Måluppfyllelse avseende ”Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar” bedöms sammantaget i 
princip oförändrad i förhållande till år 2016. Bolagen bidrar genom att uppfylla målet; att koncernen Piteå 
Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för Piteå Kommunföretag 
AB. Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB har även ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen 
att bidra med utdelning till ägaren Piteå kommun. 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  5

Piteå kommuns
nämnder och bolag
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Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Uppdrag 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer 

för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora 

investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen. 
Revisionens uppgift är att för fullmäktiges räkning granska att styrelse och nämnder driver verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 

kontroll som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. I sin roll som lekmannarevisorer granskas 

även verksamheten i de kommunägda företagen. Syftet med all granskning är bland annat att den ska utgöra ett 

underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelse. 
Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige, 

europaparlament samt av riksdag och kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. 

Årets händelser 

 Beslut om detaljplaner för övertryckshall, Renön 1:5 samt utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp
på Nötön

 Beslut om försäljning av Stadsön 2:9
 Antagen bredbandsstrategi 2017-2020
 Beslut om investeringsbudget för nytt vård och omsorgsboende
 Antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive resultatutjämningsreserv
 Antagen gång- och cykelplan

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

2017 2016 

Intäkter 40 41 

Kostnader -4 509 -4 650

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -4 469 -4 690

Anslag (skattemedel) 4 742 4 606

Internränta -15 -25

Avskrivning -194 -194

Årets utfall 64 -222

Investeringar 

Budgetavräkning (tkr) 

Nettokostnader Budget Avvikelse 

Kommunfullmäktige 3 510 3 247 -263

Revision 1 120 1 423 303

Valnämnd 48 72 24

Summa 4 678 4 742 64
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Analys 

Ekonomi 

 
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar sammantaget överskott på 0,1 mkr. Kommunfullmäktige 
lämnar underskott på -0,3 mkr förklarat av högre kostnader än budgeterat för kopiering av handlingar, arvoden och 
annonsering. Revisionen redovisar överskott på 0,3 mkr pga lägre kostnader för granskningsinsatser, kurser och resor 
än budgeterat. 

Kommunfullmäktige 

Under året har kommunfullmäktige bland annat beslutat om detaljplaner för övertryckshall och Renön 1:5, utökat 
verksamhetsområde för vatten och avlopp på Nötön, förvärv av Grans naturbruksgymnasium, försäljning av Stadsön 
2:9, beslut om investering i nytt vård- och omsorgsboende samt budget och verksamhetsplan för 2018-2020. 
Kommunfullmäktige har bland annat antagit en bredbandsstrategi för 2017-2020, riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning inklusive resultatutjämningsreserv samt en gång- och cykelplan. 
Under året har 136 synpunkter inkommit, att jämföra med 141 året innan. Det är viktigt att nyttja medborgarnas 
tankar i verksamhetsutveckling och det innovationsarbete som pågår. Kommunfullmäktiges ledamöter har skrivit 28 
motioner, att jämföra med 47 motioner året innan. Dessutom har 38 nya medborgarförslag inkommit, att jämföra 
med 126 medborgarförslag året innan, varav 87 st handlade om arbetskläder i förskolan. 

Revisionen 

Revisionen har under 2017 haft 10 revisionsmöten och genomfört dialoger med nämnder och de kommunala 
bolagens styrelser. Revisionen har haft två träffar med kommunfullmäktiges presidium samt träffat gruppledarna i 
kommunen. Under året har ett flertal fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats, bland annat granskning 
av grundskolans ledningsfunktion samt kommunens ärendeberedning. Revisionen har också deltagit på utbildningar, 
konferens samt träffar med andra kommunala revisionsgrupper. 
Revisionen har genomfört sitt arbete i enligt med god revisionssed och har under året fortsatt att utveckla arbetet med 
grundläggande granskning. 

Valnämnden 

Då det inte funnits några allmänna val schemalagda under 2017 har valnämnden inte genomfört någon verksamhet 
under perioden. 

Framtiden 

Revisionen 

En risk- och väsentlighetsanalys påbörjades under december 2017 i syfte att fastställa vilka granskningar som är 
aktuella för 2018. 

Valnämnden 

Riksdags-, landstings- och kommunalval sker under 2018. Som förberedelse för detta kommer nämnden att 
genomföra en tvådagars valutbildning under våren 2018. Datum för denna fastställs under februarisammanträdet då 
nämnden aktiveras. 
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Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 

Styrelsens uppdrag 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med särskilt ansvar för kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 

verksamheter. 

Årets händelser 

 Näringslivsenheten har medverkat till en vindkraftsetablering motsvarande 8 miljarder samt etablering av ny
husfabrik på Haraholmen

 Regional Ung Företags-mässa genomförd i Piteå
 Riktlinjer antagna för mänskliga rättigheter samt mot våldsbejakande extremism
 Svenska kyrkan har i samarbete med Piteå kommun bedrivit natthärbärge februari-maj samt startat upp på

nytt under december
 Jämställdhetsintegrering av rekryteringsarbete är påbörjat
 Inköpsfunktionen är förstärkt för att hantera ökade volymer och en effektivare användning av skattemedel

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

2017 2016 

Intäkter 19 810 21 677 

Kostnader -177 573 -185 784

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -157 763 -164 107

Anslag (skattemedel) 178 537 181 632

Internränta -907 -797

Avskrivning -12 004 -12 365

Årets utfall 7 863 4 363

Investeringar 26 766 16 591

Budgetavräkning (tkr) 

Nettokostnader Budget Avvikelse 

Gemensam administration 137 683 141 619 3 936 

Konsumentrådgivning 1 641 1 693 52 

Näringslivsbefrämjande åtgärder 28 846 33 582 4 736 

Planarbete 2 504 1 643 -861

Summa 170 674 178 537 7 863 
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 2017 2016 

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

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

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

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

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar 

Strategiska områden Nämndsmål 2017 2016 

Livsmiljö Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och 
arbetstillfällen 
(Riktat nämndsmål) 

Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs 
(Riktat nämndsmål) 

Måluppfyllelse per strategiskt område 
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Analys 

Ekonomi 

 
Kommunstyrelsen (exkl räddningstjänsten) redovisar sammantaget överskott för året på 7,9 mkr. 
Kommunledningsförvaltningen redovisar överskott med 0,3 mkr medan kommunstyrelsens centrala 
utvecklingsmedel redovisar överskott med 7,6 mkr. 
Förvaltningen lyckades vända ett negativt resultat under året vilket förklaras av flera faktorer. En fortsatt 
återhållsamhet och förskjutning av några insatser är en förklaring. Andra orsaker är potter och riktade projektmedel 
som inte upparbetats under året, lägre upparbetade kostnader på planbudgeten under hösten samt effekten av översyn 
av lokalhyror. Tillskjutna medel för attraktiv arbetsgivare har ännu inte kunnat nyttjas fullt ut. Minskade 
lönekostnader på grund av sjukskrivningar, tjänstledigheter och återhållsamhet har också bidragit till överskottet. 
Sponsring 
Kommunens totala sponsringsinsatser uppgick 2017 till ca 2,8 mkr, förutsatt att samtliga prestationsbonusar faller ut. 
Generellt upplevs ett större behov av sponsring från såväl föreningsliv som evenemangsarrangörer. Precis som 
tidigare år utgör idrottssponsringen den större delen av kommunens sponsringsåtagande och insatsen uppgick 2017 
till knappt 1,7 mkr. 

Personal 

 
På förvaltningsövergripande nivå finns en jämställd fördelning mellan kvinnor och män (60 % kvinnor och 40 % 
män). Däremot på avdelningsnivå finns en traditionell fördelning av arbete, männen finns inom IT och kvinnorna 
inom administration. Kvinnornas lön i förhållande till männens är 92,7 % vilket är en förbättring i förhållande till 
andra år. Något som kan förklaras av att en stor grupp lönekonsulter med lön i det lägre segmentet inte längre finns 
kvar inom kommunledningsförvaltningens organisation. Det kan även tyda på att fler kvinnor rekryterats till yrken 
med högre lönestruktur. 
Då kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna inom personalområdet är det viktigt att erbjuda trygga 
anställningar. Inom förvaltningen har samtliga en heltidsanställning med undantag från ett fåtal personer där deltid är 
eget val. Även användningen av timanställningar är litet, det motsvarar knappt en årsarbetare. Marknadsföring av 
kommunens arbeten är viktigt för att attrahera nya medarbetare, detta görs genom deltagande på mässor och 
arbetsmarknadsdagar, hemvändarevent etc. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med att ta emot praktikanter och 
studenter som vill göra examensjobb. 
Sjukfrånvaron inom förvaltningen ökar något, från 3,2 % till 4,0 %. Framförallt ökar kvinnors sjukfrånvaro. Under 
föregående år visades en rejäl minskning av långtidssjukskrivna, men under 2017 är nivån tillbaka på samma som 
under 2015. Det är något fler kvinnor som är långtidssjukskrivna. Trots ökning är det är fortfarande många som inte 
varit sjuka under året, nästan hälften har inte haft någon sjukdag. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Befolkningsutveckling 
Det övergripande befolkningsmålet kompletterades i VEP 2017-2019 till att även innefatta 46 000 invånare till 2030, 
vilket har föranlett att en ny målprognos tagits fram. Analysarbete har fokuserat på att förstå skillnader i 
befolkningsframskrivningarna på lång sikt samt migrationens påverkan på befolkningsutvecklingen på kort sikt. 
Mångfald 
Piteå kommuns definition på mångfald har en bred och enkel ansats: ”Ett Piteå för alla – med ökad mångfald”. 
Mänskliga rättigheter (MR) har inarbetats i kommunens styr- och ledningssystem samt i nämndernas reglementen. 
Riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald är antagna, ett utbildningsprogram är antaget och påbörjat. Arbetet 
för att Piteå ska kunna kalla sig MR kommun från 2020 är inlett med utformning av underlag för folkbildning och 
kommunikation. ”Kvällsfika” på Kaleido har genomförts där information och dialog kring tillgänglighet, 
jämställdhet, demokrati och utveckling har skett. Arbete med att förändra attityder och förhållningssätt har fortsatt 
genom konceptet ”Ett Piteå för alla” som utarbetas tillsammans med företagarorganisationer och 
utbildningsanordnare. Kompetensutveckling sker även inom arbetet hållbar skola och under hösten startade en helt 
ny yrkeshögskoleutbildning i Piteå – integrationspedagog. Piteå kristna råd och Svenska Kyrkan har med stöd av 
kommunen drivit ett härbärge för hemlösa som varit öppet under vinterperioderna. Ett kommunalt partnerskap med 
Chinsali, Zambia finansierat av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati pågår med fokus på utveckling av lokal 
demokrati och stöd till jämställdhet. 
Boendemiljöer 



41 
 

Den nya översiktsplanen fördjupas och omsätts i handling. Byggandet av fler bostäder är en förutsättning för att 
kunna nå befolkningsmålet om 46 000 invånare år 2030 med delmålet 43 000 år 2020. Enligt förslaget till den nya 
Bostadsförsörjningsplanen behövs planberedskap för 275 bostäder i kommunen per år fram till och med år 2021. 
Målsättningen om 275 nya bostäder per år har under perioden 2016-2017 uppnåtts till cirka 70 %. I landsbygd nås 
uppställt delmål till 99 %, i stadsdelscentrum till 78 % samt i centrum/centrumnära till 49 %. 
De flesta bostäder som tillkommit utgörs av lägenheter i stadskärnan och i centrumnära lägen. Byggandet i Piteå 
centrum är starkt. Under 2018 kommer fortsatt planering pågå inom områdena Västermalm, Norrmalm och 
Universitetsområdet vilka i översiktsplanen är utpekade områden med stor framtida kapacitet. Efterfrågan på 
nybyggnationer även utanför stadskärnan finns och vid nya markanvisningar i centrum åläggs byggherren att även 
bygga 10 % utanför centrum. 

Barn och unga - vår framtid 

 
Antalet unga som deltagit i dialoger har minskat från 680 till 611. Minskningen beror på att Unga frågar inte 
genomfördes under våren på grund av personalomsättning. Under året har en uppföljning av metoder för ungas 
inflytande genomförts. Resultatet kommer att presenteras för Kommunstyrelsen i början av 2018. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Under året har arbetet med en organisationssamverkan med Älvsbyns kommun intensifierats. Tre prioriterade 
områden kommer att behandlas under året. Samverkan inom olika områden sker också med Luleå, Boden och 
Skellefteå. Arbetet genom den länsgemensamma e-nämnden börjar ge konkret resultat i form av gemensamma 
upphandlingar och realisering av bland annat e-tjänster. 
Antalet personer som deltagit i näringslivsenhetens nyföretagaraktiviteter har uppgått till 322 personer under det 
senaste året, vilket är i stort sett samma nivå som under tidigare år. Antalet nystartade företag är i stort sett detsamma 
som föregående år och målet i tillväxtprogrammet om 300 nya företag per år är uppnått. Utvecklingen att nystartade 
företag är fler än antalet medverkande i nyföretagaraktiviteter fortgår. En förklaring kan vara att 
nyföretagarinformation är mer tillgänglig nu än tidigare. 
Att analysera näringslivsklimatet är komplext och innehåller flera delar. Piteå kommun följer och presenterar resultat 
från de undersökningar som görs. I Svenskt Näringslivs undersökning som genomfördes i början av 2017 ligger 
Piteås sammanfattande omdöme på 3,1, marginellt högre än 2016. I den nationella ranking som görs utifrån enkätens 
totala resultat för 2017 placerar sig Piteå på 226:e plats, vilket är en försämring med 9 placeringar sedan föregående 
års ranking. I Norrbotten hamnar Piteå i mitten av kommunerna, det är endast Luleå och Boden som hamnar på den 
övre halvan av landets kommuner. 
Under året har träffar och dialoger genomförts med näringslivet och dess organisationer för att diskutera 
näringslivsklimatet och vilka insatser som bör göras för att uppnå högre värden i rankingen. Företagsbesök har gjorts 
av såväl kommunledning som näringslivsenhetens personal under året. Besöken är viktiga och uppskattade och 
bidrar till bättre dialog mellan kommunen och näringslivet. Företagsbesök och dialogmöten bör fortsätta kommande 
år. 
En genomförd mätning visar att 91 % av Piteås fastighetsägare anser att näringslivsklimatet är gynnsamt för 
fastighetsverksamhet samt att 82 % tycker att Piteå kommuns handläggningstider är rimliga. 

Demokrati och öppenhet 

 
Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra en fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra som fokusdialog 2017. 
Dialogen genomfördes under våren 2017 genom workshops i samtliga landsbygdscentra. Barnen gavs tillfälle att 
delta under dagtid och de vuxna kvällstid. Resultatet har sammanställts och gått ut på remiss. Samrådshandlingen 
granskades och åtgärder prioriterades av deltagarna. 
PiteåPanelens medlemmar har inbjudits att delta i en workshop angående delaktighet i utvecklingsarbetet. 
Piteå har även deltagit i SCB:s medborgarundersökning under året. Piteå redovisar ett högre resultat än 
genomsnittsresultatet för deltagande kommuner över hur medborgarna ser på att bo och leva samt kommunens 
verksamheter. För Nöjd-Inflytande-Index (Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen) är det 
sammanfattande betygsindexet för Piteå i paritet med det sammanfattande betygsindexet för genomsnittsresultatet för 
deltagande kommuner. Ett mer utförligt resultat kommer att redovisas i början av 2018. 
Piteå har även för första gången deltagit i Tillitsbarometern. Resultaten visar på en hög lokalsamhällestillit, men 
ytterligare analys kommer att göras och resultatet kommer att redovisas i början av 2018. 
Under året har cirka 5 500 pitebor deltagit i olika dialoger vilket är ungefär samma antal som 2016. 
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Livsmiljö 

 
Undersökningen Personligt (genomförs bland elever i årkurs 7 och 9 grundskolan samt årskurs 2 gymnasieskolan) 
har inför 2017 omarbetats då det funnits ett behov av att se över samtliga frågor. Ett antal frågor har förändrats eller 
plockats bort vilket kan innebära svårigheter att jämföra över tid. Vid varje förändring har en avvägning gjorts utifrån 
behovet av att förändra frågeställningen, resultatets användbarhet och jämförelse över tid. En annan förändring är att 
Personligt har deltas upp i ett avsnitt med årliga frågor och ett avsnitt där frågeområdena kan fördjupas och 
återkommer vart tredje år. År 1 är fördjupningen Skola, År 2 är fördjupning Du och din familj samt Arbete och 

framtid och år 3 fördjupning Fritid samt Politik och samhälle. 
Andelen elever som aldrig rökt är 74 % vilket är lika med 2016. Andelen elever som aldrig druckit alkohol är 55 % 
vilket är en försämring med tre procentenheter sedan 2016. Andelen elever som aldrig använt narkotika är 96 %, lika 
med 2016. Det är fler killar som uppger att de aldrig druckit alkohol, när det gäller rökning och narkotika ses ingen 
skillnad mellan könen. 
Det är ungefär 20 % av eleverna som uppger att de blivit mobbade, trakasserade, kränkta, eller utfrysta enstaka 
gånger under de senaste 12 månaderna och cirka 2 % som uppger att de blivit utsatta under en längre period. Det är 
dubbelt så stor andel tjejer som uppger att de blivit mobbade, trakasserade, kränkta eller utfrysta enstaka gånger 
jämfört med killarna medan det inte är någon direkt könsskillnad när det gäller de elever som svarat att de blivit 
utsatta under en längre period. Rapporten ”Personligt” kommer att delges Kommunfullmäktige under 2018. 
Natthärbärge är uppstartat på Strömgården under december 2017 och har haft i princip full beläggning hela månaden 
trots att antalet platser ökat från 12 till 14. Särskilda platser har varit dedikerade till kvinnor. 
Konsument Piteå har en ökning gällande reklamationsärenden under året med 2,8 % jämfört med 2016. Antal 
kontakter har ökat flera år i rad. Ökad tillgänglighet samt att konsumentfrågor syns mycket mer i media är en trolig 
orsak. Antalet pågående budget- och skuldsaneringsärenden var 304 under 2017 jämfört med 275 under 2016. Totalt 
har 153 nya ärenden inkommit, vilket är en ökning med 11,7% jämfört med 2016. Trycket på budget- och 
skuldsanering är högt, men i dagsläget finns ingen kö för att träffa en budget- och skuldrådgivare i Piteå kommun. 
November 2016 kom det en förbättrad skuldsaneringslag som inneburit ett markant ökat tryck på myndigheter 
eftersom den nya lagen gav möjligheter för fler att söka skuldsanering. 

God ekonomisk hushållning  

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheterna bedrivits med god ekonomisk hushållning. Utvecklingen inom 
styrelsens verksamhetsområde har varit positiv gällande resultat och utvecklingssatsningar. Styrelsens interna 
styrning och kontroll bedöms vara tillräcklig. 

Framtiden  

Piteå kommun har möjligheter att nå målet med 43 000 invånare till 2020 förutsatt god befolkningsökning 
kommande år. En ökad befolkning ger bättre förutsättningar att klara välfärdsuppdraget med god kvalitet. Ett väl 
fungerande flyktingmottagande är avgörande för detta samtidigt som det kortsiktigt innehåller utmaningar. Andra 
tillväxtfaktorer för Piteå är en ökad mångfald i samhället, en ökad samverkan med såväl civilsamhället som andra 
kommuner och inte minst utvecklingen av attraktiva boendemiljöer i både stad och landsbygd samt att utveckla 
förutsättningarna för det lokala näringslivet. 
För att nå en social hållbarhet i samhället är det viktigt att fortsätta arbeta med att skapa tillit och att se och möta de 
rädslor som kan vara grunden till utvecklade konflikter i samhället. 
Det kommer att krävas en ökad innovationstakt i kommunens verksamheter. Behov är särskilt tydliga gällande 
resursanpassning, teknikutveckling samt utvecklade och automatiserade myndighetsprocesser. Digitaliseringen av 
samhället ger samtidigt stora möjligheter och utmaningar för offentlig sektor inom i princip alla plan. Den digitala 
transformationen innebär en stor utmaning för kommunens alla verksamheter. En viktig fråga blir därför hur resurser 
fördelas och i vilken grad kommunen väljer att samverka internt mellan nämnder och bolag samt med andra 
kommuner och organisationer för att åstadkomma det bästa möjliga för Piteå. 
Kommunens kostnader kommer sannolikt att öka kommande år till följd av den demografiska utvecklingen, stora 
investeringsbehov samt utmaningen att klara de krav som följer av statliga reformer. Generella statsbidrag minskar 
till förmån för fler riktade statsbidrag, vilket ger ryckighet i planering och komplicerar det kommunala självstyret. 
Skatteunderlaget bedöms sammantaget inte växa lika snabbt som den kommunala kostnadsutvecklingen de 
kommande åren. Försörjningsbördan ökar i snabbare takt i Piteå jämfört med många andra kommuner i riket 
kommande år. 
Det är väsentligt att bibehålla och utveckla en trygg och utvecklande uppväxt för barn och unga, för en fortsatt 
satsning på utbildning, arbetstillfällen och ett framgångsrikt näringsliv, öppenhet, engagemang och delaktighet från 
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medborgare samt inte minst en trygg och lustfylld livsmiljö i livets alla skeden. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Undersöka möjligheten till samarbete 
med närliggande kommuner vad gäller 
vissa delar av 
överförmyndarverksamheten 
tillsammans med kommunstyrelsen 

(KS/ÖFN arbetar tillsammans) 

 Klar 
Uppdrag i VEP 2015-
2017 

ÅR 2017 Förstudie samt fördjupad utredning är 
klar angående samverkan mellan Piteå 
kommun och Älvsbyns kommun. 
Ärendet beslutas i Kommunfullmäktige 
under våren 2018. 

Ge förslag på modell för 
indexuppräkning av vissa driftsanslag 

 Pågår 
Uppdrag i VEP 2015-
2017 

Delår 2017 Politisk beredning genomförd. 
Uppdraget kompletterat vid politisk 
beredning 2017. 

Organisationsöversyn av IT-
verksamheten 

 Ej 
påbörjad 

Åtgärd från ÅR 2017 ÅR 2018 NY 

För att Socialnämnden ska uppnå en 
ekonomi i balans får kommunchef i 
uppdrag att överväga en 
organisationsförändring i syfte att 

tydliggöra ansvar och rollfördelning 

mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd 
och Socialförvaltning 

 Pågår 
Åtgärd från DELÅR 
2017 

Fortlöpande vid 
varje KS 

Arbetet har med bred ansats inletts 
under hösten. 

Köp/sälj system inom IT-verksamheten 
 Klar 

Åtgärd från ÅR 2011 ÅR 2017 Genomfört - Kommunstyrelsen har 
beslutat om möjlighet till leasing av IT-

utrustning från och med 2018. Finansiell 
partner upphandlad. Utredning av 
tillkommande tjänstebehov vid leasing 
inledd. 

Kvarstår - komplettera tjänstekatalog 
med hyresmöjligheter med tillhörande 
rutiner och logistik. Utreda modell för 

”köp/sälj” av övriga tjänster, exempelvis 
systemdrift, serverhyra, infrastruktur. 
Nytt uppdrag kring IT-verksamhet i 

Årsredovisning 2017. 

Utreda förutsättningar för hur en HBT-
certifiering av kommunens 
verksamheter ska kunna genomföras på 

ett långsiktigt och strategiskt sätt 

 Klar 
Uppdrag från 
Riktlinjer 2017-2019 

ÅR 2017 Redovisat till i KF i februari. Plan för 
utbildning i mänskliga rättigheter antaget 
av KS i januari. 
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Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 

 

Styrelsens uppdrag 

Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd svarar för den kommunala räddningstjänsten och de övriga uppgifter som 

enligt Lag om skydd mot olyckor ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänst. Nämnden 

svarar för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet rörande uppgifter i Lag om brandfarliga och explosiva varor. 

Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid 

olyckor. Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten hjälpa de drabbade med en 

effektiv räddningsinsats. Räddningstjänsten ska även tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser 

och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs. 

Årets händelser 

 Ett nytt verksamhetssystem har upphandlats tillsammans med alla Norrbottens räddningstjänster 
 Delar av övningsfältet har spegelvänts och förskjutits västerut för att frigöra ytor till annan verksamhet 
 Piteå räddningstjänst har som en av fyra nationella resurser erhållit nya saneringscontainrar av Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, MSB 
 En oljeskyddscontainer med tillhörande utrustning har införskaffats i samarbete med två regionala 

energibolag 
 Planeringen av det nya civilförsvaret har påbörjats 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 4 399 4 161  

Kostnader -39 406 -38 718  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -35 007 -34 557  

Anslag (skattemedel) 37 233 36 674  

Internränta -226 -311  

Avskrivning -1 668 -1 605  

Årets utfall 332 201  

Investeringar 1 544 2 343  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Räddningstjänst, civilförsvar 36 901 37 233 332  

Summa 36 901 37 233 332  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

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

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

 
Strategiska områden   Nämndsmål 2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och 

säkerhet 
(Riktat nämndsmål) 

  

Livsmiljö 
 

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser 
(Riktat nämndsmål)   

 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

 

Analys 

Ekonomi 

 
Räddningsnämndens resultat för 2017 visar överskott på 0,3 mkr. Det positiva utfallet för helåret beror på 
intäktsöverskott till följd av stor efterfrågan på bland annat utbildningstjänster samt minskade personalkostnader pga 
vakanser. 
  

Personal 

 
Personalnyckeltal visar på positiva värden för alla nyckeltal jämfört med alla kommunanställda. Alla anställda på 
räddningstjänsten har anställningsgrad 100 %, kvinnor såväl som män. Kvinnors lön är 102 % av männens. Männen 
har högre värden avseende frisknärvaro/frisktal medan kvinnorna har lägre sjukfrånvaro, 2,6 % jämfört med männens 
3,4 %. Antalet timanställningar har minskat med en tredjedel. 
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Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Ett led i att uppnå de prioriterade övergripande målen är att skapa trygghet och säkerhet. Detta görs av 
räddningstjänsten genom att informera och utbilda skolelever, allmänhet, anställda och fastighetsägare samt 
kontrollera brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på 
människor, miljö och egendom. Vid det efterföljande arbetet systematiskt undersöka och analysera för att dra lärdom 
av och sprida erfarenheter som kan förhindra att nya olyckor inträffar och minska konsekvenserna när de ändå sker. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Efterfrågan från den enskilde, så som företag, föreningar, kommunala verksamheter m m, på utbildning har varit god 
under året. Målsättning på årsbasis är 1 200 deltagare. Totalt har 121 kurser genomförts med 1 876 deltagare. Av 
dessa deltagare var 1 101 (1 043) kvinnor och 783 (1 013) män. 
Enligt kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten till skydd mot olyckor har under 
senhösten 467 elever i årskurs 7 i grundskolan och 429 elever i årskurs 1 på gymnasiet erhållit brand- och 
säkerhetsutbildning. Samtliga inplanerade klasser i grund- och gymnasieskolan har fått utbildning. Ett stort antal 
studiebesök av elever från förskola och låg- och mellanstadiet har genomförts under året. Utbildning i väpnat våld i 
skolmiljöer har genomförts för gymnasieskolans pedagoger i samband med brandutbildning. 
Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter 
ligger på normal nivå. Totalt har 101 st tillstånd och yttranden behandlats. 
Antalet Tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
har kommit igång efter tidigare resursbrist. Totalt har 98 (57) tillsyner genomförts. 

Demokrati och öppenhet 

 
En genomförandeplan för att främja jämställdhet och mångfald för perioden 2016-2018 är fastställd. 
Av totalt 90 anställda är tio kvinnor varav sju i operativ tjänst. Kvinnorna arbetar inom alla yrkeskategorier vid 
räddningstjänsten. Två planerade riktade insatser till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänsten yrken har 
genomförts under perioden, utbildningsmässan för gymnasieelever samt vid information på gymnasiets årskurs ett. 
Inga synpunkter har inlämnats under perioden. 
Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index 2017. Medborgarundersökningens resultat visar ett index på 82 för 
räddningstjänsten vilket är drygt 6 enheter bättre än medelvärdet för riket, en ökning för tredje mätningen i rad. 

Livsmiljö 

 
Den operativa verksamheten har under 2017 något högre antal larm än normalt. Det totala antalet larm var 641 st att 
jämföra med föregående års 667 st. Det som sticker ut är många larm avseende trafikolyckor (98) samt ett stort antal 
automatiska brandlarm på ett enskilt objekt. En ”Instruktion vid hot om våld” mot egen personal har tagits fram och 
under hösten har polisen utbildat räddningstjänstens personal hur man bemöter hot och våld. Rekrytering och 
bemanning av räddningspersonal i beredskap är fortsatt problematisk. Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i 
övrigt uppsatta mål utifrån riktlinjer för räddningsinsats. 
Ett utökat samarbete med räddningstjänsterna efter Piteå och Skellefteå älvdalar har påbörjats under året. Från och 
med hösten är Piteå älvdals räddningstjänster en del av räddningstjänstsamverkan i hela Norrbotten. 
Inom risk- och säkerhetsverksamhet har arbetet med trygghetspunkter, klimatanpassningsplan och revidering av 
riktlinjer för internt skydd pågår. Under 2017 drabbades kommunkoncernen av 390 skador. Största delen av dessa 
skador är skadegörelse (309 st) till en kostnad av 450 000 kr. Sedan årsskiftet ingår de helägda bolagen i 
säkerhetsarbetet på ett tydligare sätt. Informationssäkerhet är en viktig del av kommunens arbete med digitalisering. 
Projekt för tillämpning av dataskyddsförordningen pågår. 

God ekonomisk hushållning  

Räddningsnämndens verksamhet bedöms uppfylla god ekonomisk hushållning. Intern styrning och kontroll bedöms 
tillräcklig. 
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Framtiden  

En viktig framtidsfråga är rekrytering av personal. På längre sikt kommer både klimatförändringar och demografin 
att påverka verksamhetens inriktning och omfattning. Detta genom fler skogsbränder och översvämningar samt att 
äldre drabbas av fler olyckor/bränder. Flyktingsituationen kan innebära ökade arbetsuppgifter såväl inom den 
förebyggande som den operativa verksamheten. 

Åtgärder och uppdrag 
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Barn- och utbildningsnämnden  

 

Nämndens uppdrag 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål inom förskoleverksamhet, 

förskoleklass, grund- och gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, musik- och dansskola samt 

fritidshemsverksamhet. 

Årets händelser 

 Grans Naturbruksgymnasium ingår i den kommunala skolan från läsåret 2017/2018 
 Under läsåret 2017/2018 får förskolechefer, rektorer och personal kompetensutveckling inom digital 

kompetens i enlighet med ett regeringsuppdrag till den svenska skolan 
 Ungdomar från Piteå har skrivit en bok om sin hälsa med titeln Du är inte ensam, som ger insikt om ungas 

mående och kan inspirera och vägleda vuxna till handling 
 Under sommaren 2017 anordnades en sju veckor lång sommarskola med erbjudanden om fritidsaktiviteter 

där drygt 60 elever med flyktingbakgrund deltog varje dag 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 166 844 122 975  

Kostnader -1 026 682 -945 834  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -859 838 -822 859  

Anslag (skattemedel) 850 152 833 657  

Internränta -377 -477  

Avskrivning -6 756 -6 108  

Årets utfall -16 819 4 213  

Investeringar 7 758 7 111  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Gemensam förvaltning 39 457 36 936 -2 521  

Förskola 214 768 213 255 -1 513  

Grundskola/Fritids 434 215 415 887 -18 328  

Gymnasieskola 166 991 171 621 4 630  

Musik- och kulturskola 11 540 12 453 913  

Summa 866 971 850 152 -16 819  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Barn och unga - vår framtid 
 

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

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

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

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
  

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

 
Strategiska områden   Nämndsmål 2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne 
(Riktat nämndsmål)   

 
Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val 
(Riktat nämndsmål)   

 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

 

Analys 

Ekonomi 

 
Nämnden redovisar underskott om -16,8 mkr för 2017. I resultatet ingår kostnader för ökad semesterlöneskuld om 
cirka 4,7 mkr. Under större delen av året har Utbildningsförvaltningen aviserat om risken för underskott samt att 
verksamheten agerar med extremt små marginaler. Trots direktiv om restriktivitet och återhållsamhet har underskott 
ökat efter den senaste rapportperioden. I resultatet ingår överskott från Strömbacka gymnasieskola om 4,2 mkr. 
Varav 0,7 mkr är hänförligt till kärnverksamhet och övrigt överskott förklaras av migrationsbidrag samt slutförande 
av elevbyggen där tidigare inbetalningar nu betalas ut. 
Förskola och grundskola har under året haft volymökning om cirka 7,5 mkr vilket inte har kompenserats i tilldelad 
budgetram. I dessa volymer och tillkommande kostnader ingår inte verksamheten för nyanlända. Den främsta 
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ökningen återfinns inom förskoleverksamheten vars volymökning till största del förklaras av fler födda, inflyttade 
barn samt minskning av halvtidsplatser. Ökningen motsvarar cirka 70 förskoleplatser. 
För verksamheten integration nyanlända barn och grundskoleelever redovisas underskott om -12,4 mkr. Kostnaderna 
uppgår till 25,3 mkr varav lokalkostnader utgör 6,6 mkr. På grund av bristande information från Migrationsverket har 
det varit svårt att anpassa verksamhetens omfattning till de volymer som verksamheten har ombesörjt. Under året har 
Migrationsverket aviserat om större volymer än vad utfallet har visat, vilket innebär att nämnden har haft en högre 
kapacitet än vad i realiteten har krävts. Förvaltningen har trots dessa aviseringar genomfört stora 
kapacitetsneddragningar under året. På grund av Piteå kommuns geografiska förutsättningar är skolskjuts en 
förutsättning för att kunna tillhandahålla likvärdig utbildning. Tillkommande kostnader för skolskjuts för nyanlända 
har uppgått till 0,9 mkr. Utöver detta tillkommer det även kostnader för extra skolskjuts för modersmålsundervisning. 
Förvaltningen har även sökt bidrag som inte har infallit under året. 
Kostnader för barn i behov av särskilt stöd har sjunkit jämfört med 2016. En förklaring kan vara  att direktiven 
förtydligats mot verksamheterna, där de förväntas hantera en del av kostnaden inom befintlig elevpeng. Utfallet för 
verksamheten barn i behov av särskilt stöd redovisar underskott om -5,8 mkr, trots lägre kostnader än tidigare år. 
Kostnaderna för lokalhyror redovisar underskott om -4,9 mkr, där ej budgeterade kostnader för moduler och 
tillfälliga lokaler uppgår till 4,6 mkr. De ökade kostnaderna förklaras till del av de ökade volymerna. Renovering och 
underhåll av förvaltningens verksamhetslokaler har under en längre tid nedprioriterats. Detta har lett till att 
lokalernas skick och ändamålsenlighet har försämrats till den grad att det under året har krävts tillfälliga lösningar på 
akuta och permanenta problem. Detta har bland annat skett i form av moduler samt dubbla lokalhyror när ordinarie 
lokaler får akuta renoveringsbehov. Osäkra lokalsituationer påverkar även arbetsmiljön för personalen. Resurser går 
åt till flytt och annat än kärnverksamhet som leder till ineffektivitet. Förvaltningen har även relativt små lokaler som 
begränsar omställningsmöjligheterna när lokalerna kräver omorganisation och förändrade användningsområden. 
Målbedömningen sänks till delvis uppyllt. 

Personal 

 
I förhållande till föregående år har sjukfrånvaron sjunkit med 0,5 procentenheter. Statistiken visar att kvinnors 
sjukfrånvaro har sjunkit i större utsträckning än vad männens har stigit, vilket innebär en sänkning i sin helhet. 
Frisknärvaron har försämrats jämfört med 2016, vilket i samband med en sjunkande sjukfrånvaro kan vara en 
indikation på att andelen långtidssjukskrivna medarbetare har sjunkit. Andelen medarbetare med heltidstjänster har 
ökat med 1 procentenhet jämfört med 2016 och den ökningen har skett bland manlig personal. Antal arbetstimmar 
genomförda av timanställda fortsätter sjunka, även omräknat till årsarbetare. Samma trend kan urskiljas för 
timanställda som för sjukfrånvaro; där kvinnornas sjunker och männens ökar. En möjlig förklaring kan vara att 
andelen manliga timanställda har ökat i förhållande till föregående år. Andelen manliga förskolelärare i Piteå 
kommun är cirka 0,5 procent och det har under året påbörjats ett arbete för att rekrytera och behålla manliga 
förskolelärare, vilket kan ha gett effekt på dessa nyckeltal. 
Vikariesituationen har under året varit mer tillfredsställande än tidigare. En möjlig förklaring kan vara den sänkta 
sjukfrånvaron. Under hösten har det implementerats nya riktlinjer vad gäller vikariebeställning där sjukdom och vård 
av barn prioriteras framför planerad frånvaro. Detta har resulterat i minskat antal vikariebeställningar och därmed att 
andel tillsatta vikariebeställningar har ökat med 13 procentenheter från 71 % till 84 %. 
Under året har utmaningarna kring kompetensförsörjning blivit allt mer påtaglig. Trots behoven av behörig personal 
tillsätts i flera fall obehörig personal på grund av bristen. Riktade statsbidrag i form av lärartäthet inom förskola och 
fritidsverksamhet gör bristen än mer kännbar. De närmaste åren prognostiseras stora pensionsavgångar som kommer 
vara en utmaning. En skolutvecklingsgrupp fortsätter med arbetet att arbeta fram strategier och konkreta förslag för 
att hantera dessa rekryteringsbehov. För Strömbacka gymnasieskola är främst svårigheten att rekrytera lärare till 
programspecifika kurser som inte genererar heltidstjänster. Samtidigt har det under året beslutats om riktlinjer för hur 
stora medarbetargrupper en arbetsledare bör ha, vilket för Utbildningsförvaltningen innebär en närmast dubblerad 
stab av rektorer och förskolechefer. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Piteås goda rykte som skolkommun, tack vare många behöriga lärare och goda kunskapsresultat, är ett tungt vägande 
bidrag till att uppfylla befolkningsmålet. Inom nämndens verksamheter finns engagerad personal som från förskolan 
till gymnasieskolan lär barn och elever om alla människors lika värde. Här pågår ett aktivt arbete i ungas vardag för 
att ytterligare förverkliga Piteå kommuns mål om en samhällsgemenskap med mångfald som grund, bland annat 
genom det systematiska kvalitetsarbetet inom normer och värden, det sociala hållbarhetsarbetet, planen för mångfald 
och stödet till nyanlända elever. Nämnden planerar kommunens skolstruktur utifrån krav på personalens kompetens 
men även utifrån önskemål om geografisk placering, vilket bidrar till att skapa attraktiva boendemiljöer. 
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Barn och unga - vår framtid 

 
Elevernas självskattade trygghet och upplevda vuxenansvar för att skapa en trygg skolmiljö ligger på en god nivå 
jämfört med riket. Detta kan med säkerhet sägas vara en konsekvens av värdegrundsarbetet som börjar redan i 
förskolan samt lärarnas vardagliga agerande för att skapa trygghet och trivsel i både förskolan och skolan. 
Enkätresultatet från Personligt 2017 säger att en kraftigt sjunkande andel elever upplever sig mobbade, men det här 
resultatet är inte jämförbart med tidigare år då enkätfrågan och svarsalternativen om mobbing är omformulerade. 
Andelen elever som upplever sig kränkta har minskat jämfört med föregående år. En analys utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv visar att det framför allt är tjejer som i mindre utsträckning blir kränkta jämfört med förra 
året. Framför allt har kränkningarna utifrån könstillhörighet minskat på gymnasiet. Vad det beror på kräver 
ytterligare analys. Det finns dock en möjlighet att resultatet faller inom ramen för en (icke verksamhetsberoende) 
variation av de sociala förutsättningarna inom årskullarna. 
Enkätresultat talar varje år om att den psykiska hälsan bland unga är låg, särskilt bland tjejer. Den största skillnaden 
mellan tjejer och killar finns i årskurs sju. Detta är en oacceptabel ojämställdhet. Utbildningsförvaltningen arbetar för 
att förbättra ungas psykiska hälsa via det evidensbaserade projektet Samverka Agera Motivera. Resultaten kommer 
att utvärderas under 2019. 
Enligt uppgifter från polisen ökar antalet 13-15-åringar som använder droger. Enkätresultat från Personligt 2017 
visar dock att droganvändningen i gymnasiet minskar och en tänkbar orsak är Strömbackas samverkan med 
vårdnadshavare och konsekventa samarbetsmodell med polisen i Piteå. I Piteå erbjuds unga många möjligheter till att 
utveckla sina intressen under fritiden genom föreningslivet inom kultur och idrott. Resultaten kring elevernas 
självskattade stimulans inom utbildningen kräver dock en närmare analys. Samtidigt visar resultat från Personligt att 
90 % av eleverna anser att undervisningen i skolan är "mycket bra" eller "ganska bra", vilket indikerar en positiv 
attityd till skolan. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Piteå är en god skolkommun sett till både elevernas resultat samt lärarnas kompetens och behörighet. Personalen får 
kontinuerligt ta del av kompetensutvecklande insatser inom både sina ämnen, specialpedagogik, att driva en 
utbildning på vetenskaplig grund samt digitalisering. Naturligtvis pågår det samtidigt ett arbete för att stärka 
kvaliteten där det finns utvecklingspotential. Förvaltningen har dessutom i dialog med skolledarna utarbetat en 
gemensam huvudmannaplan för arbetet med studie- och yrkesvägledning, från åk 1 till gymnasiet. 
I SKL:s Öppna Jämförelser ligger Piteås grundskola på plats 79 av landets 290 kommuner och har därmed tappat 
ca 50 platser sedan förra året. Orsakerna är främst de att meritvärderna i åk 9 är låga i förhållande till ett 
modellberäknat värde, den sjunkande gymnasiebehörigheten och de sjunkande nationella provresultaten i svenska i 
årskurs 3. När det gäller det sistnämnda rättades alla prov centralt, vilket kan ha lett till den striktare bedömningen. 
Piteå kom på sjätte plats i Lärarförbundets ranking 2017, framför allt tack vare den stora andelen behöriga lärare. 
För att komma in på gymnasieskolan behöver elever ha uppnått kunskapskraven i svenska, engelska och matematik. 
Framför allt är det matematiken som eleverna har problem med. En jämställdhetsanalys visar att det gäller allra 
främst bland killar, som gått från ca 96 % till 89 % godkända jämfört med förra året. I dagsläget kan det konstateras 
att det omfattande projektet Matte i Piteå som pågick under 2012-2016 inte hittills kunnat höja lägstanivån för 
matematik i årskurs 9. Det här resultatet är en signal som tas på allvar och kräver en fördjupad analys för att kunna 
förbättras. 
Dock framträder en positiv trend på gymnasieskolan. Där ökar andelen elever som går ut sitt program inom tre år och 
som är behöriga till högskola. Det gäller elever både på yrkesprogram och på högskoleförberedande program. 
Framför allt syns den positiva utvecklingen hos elever på ekonomi-, naturvetenskaps-, och naturbruksprogrammet. 
Dessutom har övertagandet av Grans Naturbruksgymnasium gett en mycket positiv respons från personal både på 
Grans och övriga kommunen och bjuder på spännande möjligheter att stärka konkurrenskraften avseende de gröna 
näringarna i regionen. 

Demokrati och öppenhet 

 
Alla verksamheter bedriver ett kontinuerligt och systematiskt värdegrundsarbete. Jämställdhetsfrågor för elever har 
lyfts högt på agendan under året. Det är känt sedan länge att tjejer har högre slutbetyg än killar i hela riket och Piteå 
är inget undantag. Skolverkets statistik visar också att Piteås tjejer i årskurs 9 oftare än killar får högre slutbetyg i 
svenska, engelska och matematik än sitt nationella provbetyg i samma ämnen, framför allt i svenska. En analys ska 
genomföras under året. I samarbete med Skolverket kartläggs nyanlända elevers behov och förvaltningen har ett 
pågående arbete för att erbjuda dem bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik skolgång. 
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Under året har åtta synpunkter inkommit till Utbildningsförvaltningen. Tre synpunkter avser personalfrågor, två 
fastighetsfrågor, två avser stökiga ungdomar som vistas ute på en skolgård på kvällar och nätter och en synpunkt 
berör materialfrågor. I samtliga ärenden har avsändaren fått svar och samtliga ärenden har avslutats. 

Livsmiljö 

 
Det finns en tydlig utveckling inom samtliga hållbarhetsområden och även om målen inte är helt uppfyllda ännu har 
ett flertal etappmål uppnåtts i enlighet med planeringen. Övergången till ett ökat eget ansvar för rektorer och 
förskolechefer i arbetet med ansökan om en förnyad utmärkelse om Skola för hållbar utveckling har fungerat bra och 
har alla förutsättningar att vara framgångsrikt även i framtiden. Projektet med Giftfria förskolor har fortlöpt enligt 
planerna och samarbetsprojektet med måltidsservice kring porslinstallrikar och glas i förskolan är en stor framgång. 
Såväl hållbarhetsarbetet, de nya förskoleavdelningarna, elevbyggena, tillgängligheten för personer med 
funktionsvariation och kulturutbudet bidrar till att skapa en bättre livsmiljö i Piteå kommun. 

God ekonomisk hushållning  

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning utifrån 
förutsättningarna. För 2017 redovisar nämnden ett negativt resultat för första gången sedan 2012. Nämnden har 
under året följt upp sina verksamheter och förvaltningen har arbetat så effektivt som möjligt för att anpassa 
kostnaderna efter den givna budgetramen. Trots detta arbete har inte åtgärderna räckt till för att nå målet ”En 
ekonomi i balans”. Förvaltningen bedriver en verksamhet med erkänt god kvalitet där utmaningen under året har 
legat i att behålla denna goda kvalitet med mindre resurser. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig. 

Framtiden  

En av de mer komplexa framtidsutmaningarna Piteå kommun står inför är att trygga personalförsörjningen inom 
förskola och skola. Tillsammans med övriga landet står vi inför rekryteringssvårigheter på både kort och lång sikt. 
Framtida pensionsavgångar kombinerat med låg tillgång på nyutbildad personal gör att vi kommer att tvingas 
förändra våra organisationer och tänka nytt när det gäller rekrytering. 
Vi kommer att se över grundskoleorganisationen under 2018 samt fortsätta arbetet med att skapa den bästa möjliga 
utbildningsmiljön för barn- och unga att nå sina mål, vilket även inkluderar en väl fungerande digital lärmiljö. 
I fokus 2018 ligger även att skapa en inkluderande skolmiljö, bland annat genom en särskild satsning kring 
kvalitetsutveckling för nyanländas lärande i samverkan med Skolverket. Vi tror fortfarande att ett brett 
utbildningsutbud i gymnasieskolan är centralt men kommer att se över organisationen för detta utifrån rapporten 
Strömbacka 2025. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Utreda möjligheten till dansutbildning i 
egen regi 

 Ej 
påbörjad 

Åtgärd från ÅR 2017 ÅR 2018 NY 

Utarbeta handlingsplan för förebyggande 
arbete kopplat till missbruk bland unga. 
Identifiera evidensbaserad metod för 
drogförebyggande arbete som kan 

användas generellt i våra verksamheter 
(samarbete BUN/SN) 

 

 Pågår 
Åtgärd från ÅR 2015 ÅR 2017 

I samband med 
årsredovisning 
2017 lämna en 

särskild 
redovisning om 
vidtagna 

åtgärder 
och dess utfall 
angående 

förebyggande 

arbete mot 
missbruk bland 
unga. 

Skriftlig 
återrapport till 
KF i mars 2018, 

handlingsplan 
klar till delår 
2018. 

Muntlig information har lämnats i 
samband med bokslutsinformationen till 
Kommunfullmäktige. 
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Fastighets- och servicenämnden  

 

Nämndens uppdrag 

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för förvaltning av fastigheter, uthyrning av lokaler och lägenheter som 

tillhör kommunen, kommunens samlade kost-, städ- och vaktmästeriverksamhet samt tillhandahållande av 

kontorsmaterial till kommunens verksamheter. 

Årets händelser 

 Planeringsarbete med Luleå kommun avseende samverkan kring kyld mat till ordinärt och särskilt boende 
 Kontorslokaler har tillskapats och har tagits i bruk i Djupviken 11 (fd Djupviksskolan) 
 Stort intresse för avdelning Städs arbetssätt och Öjebyns produktionskök från andra kommuner 
 Förnyat avtal mellan nämnden och resultatansvarsenhet Städ 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 349 586 333 137  

Kostnader -359 043 -335 065  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -9 457 -1 928  

Anslag (skattemedel) 84 578 91 331  

Internränta -23 720 -31 720  

Avskrivning -48 426 -57 472  

Årets utfall 2 975 211  

Investeringar 70 874 91 258  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Stab 7 172 8 418 1 246  

Fastighets- och servicenämnden 724 724 0  

Semesterlöneskuld -167 0 167  

Fastigheter  -436 -2 352 -1 916  

Städenhet -2 150 -442 1 708  

Måltidsservice 76 460 78 230 1 770  

Summa 81 603 84 578 2 975  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

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

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

 
Strategiska områden   Nämndsmål 2017 2016 

Livsmiljö 

 

Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och 

välsmakande 
(Riktat nämndsmål) 

  

 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

 

Analys 

Ekonomi 

 
Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott med 3,0 mkr. Alla avdelningarna visar överskott förutom 
avdelning Fastigheter. 
Införandet av komponentavskrivning har genererat överskott för kapitalkostnader på 12 mkr. Under året har 
driftanslag på 9,5 mkr överförts till reinvesteringsanslag för år 2018 att användas till Klubbgärdets förskola (byte av 
golvkonstruktion samt ytskikt) och Strömbackaskolan (övningsköket). 
Avdelning Fastigheter har åtgärdat en hel del skador och miljöproblem under året, några exempel är mellanstadiet i 
Öjebyn, Kronbodsvillan samt en avdelning vid Norrgården. Åtgärder för skador och inomhusmiljöproblem påverkar 
generellt sett inte det uppdämda behovet av underhåll- och reinvesteringar, som växer och i dagsläget uppgår till 
330 mkr. 
Reinvesteringar och underhållsinsatser som har påverkat de uppdämda behoven är bland annat renovering Djupviken 
11, Munksunds och Storfors Folkets Hus samt fasadbyte vid Bergsviksskolan. 
Ingen förändrad målbedömning. 
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Personal 

 
Nämnden arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare, personalen består till övervägande del av kvinnor (72 % 
kv, 28 % m). Könsfördelningen följer traditionellt mönster, huvudsakligen arbetar kvinnor inom måltidsservice, 
administration och städverksamhet samt män inom fastighetsförvaltning trots jämställd rekryteringsprocess. Det är 
glädjande att personalomsättningen är låg och antalet sökande till utannonserade tjänster är god. Hälsotalen har 
förbättrats, insatser under flera år har skett i form av hälsoprofiler, friskvård, samarbete med Företagshälsovården 
och sociala aktiviteter. Detta visar nu resultat i form av kraftigt minskad sjukfrånvaro från 8,0 % till 5,1 % (5,7 % kv, 
3,7 % m), vilket är under medelvärdet för kommunen. 
Ett strategiskt arbete pågår som en del av nämndens jämställdhetsarbete för att öka andel heltidstjänster. Avdelning 
Måltider erbjuder deltidstjänster vid små enheter inom utbildningsförvaltningen, traditionellt manliga yrken inom 
nämndens ansvarsområde erbjuder heltidstjänster. Det krävs fler kombinationstjänster vid dessa enheter för att höja 
sysselsättningsgraden. Andel heltidstjänster har ökat med en procent, 91 % (88 % kv, 99 % m) vilket ligger under 
medelvärdet för kommunen. Kvinnors lön i förhållande till mäns lön har ökat med 1,6 procentenheter. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Nämnden bedömer att målbedömningen är densamma som vid årsredovisning 2016 för de övergripande målen. 
 Prognostiserad befolkningsökning påverkar inte nämndens möjligheter att ge service inom lokalvård, 

måltidsservice och fastighetsförvaltning 
 Ökad kompetens rörande mångfald och fortsatta aktiviteter för samhällsgemenskap  
 Deltagit vid tillskapande av nya boenden för flyktingverksamheten och vinterns härbärge för hemlösa 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Nämnden bidrar till ökad befolkning genom att ge jämställd service till övriga förvaltningars kärnverksamheter. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Demokrati och öppenhet 

 
Förutsättningar för att kunna delta i arbetslivet är viktigt för ökad samhällsgemenskap. Praktikplatser erbjuds sedan 
lång tid löpande till personer som står utanför arbetsmarknaden, oftast med gott resultat. Förvaltningen ingår i ett 
EU-projekt riktat mot utlandsfödda som står långt från arbetsmarknaden. 
Nämnden arbetar för god informationsspridning och det är väsentligt att information är tillgänglig för alla berörda. 
Som till exempel i samband med misstanke om listeriasmittade livsmedel gavs information ut på tre språk. 
Öppna sammanträden, "gröna brevlådan" och synpunkten, ger förutsättningar för medborgarna att påverka nämndens 
verksamheter. Nämnden har bjudit in till ett möte på Kaleido där måltidsservice verksamhet diskuterades. Jämställd 
service och bemötande ligger till grund för vår verksamhet. Genomförda jämställdhetsanalyser visar på jämställd 
service och bemötande. Gott värdskap är en viktig del i personalens vardag. 
13 synpunkter har inkommit, sex avser fastighetsfrågor, fem måltidsfrågor och två avser inte nämndens 
ansvarsområde. Åtgärd har skett i tre ärenden; tydliggörande av Piteå kommuns policy om rökfri arbetstid, förändrad 
menyn för skola/förskola samt tillskapande av parkeringsplatser för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
vid Skoogs Arena. Tolv ärenden har avslutats och ett är under handläggning. Där kontaktuppgift funnits har 
avsändaren fått svar. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Livsmiljö 

 
Nämnden arbetar aktivt för hållbarhet genom god ledning och styrning. Hållbarhet är en väsentlig del i personalens 
vardag. Underhålls- och reinvesteringsskulden ökar, akuta insatser påverkar det planerade underhållet negativt. Detta 
år har utrymmet för underhållsinsatser tillfälligt ökats på grund av ändrade redovisningsregler rörande 
komponentavskrivning. 
Normen för tillgänglighet uppfylls vid om- och tillbyggnader. Dessutom finns rutin för att säkerställa tillgänglighet 
vid byggnation. Förvaltningen deltar vid trygghets- och tillgänglighetsvandringar som rör nämndens ansvarsområde. 
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Vidare sker arbete för att göra information tillgänglig för fler. 
Utredning pågår avseende renodling av fastighetsbestånd inom kommunkoncernen. Alla boenden och de flesta 
lokaler som nämnden ansvarar för är uthyrda. Lägenheter och lokaler hyrs ut jämställt utifrån fastställda rutiner. 
Ingen förändrad målbedömning. 

God ekonomisk hushållning  

Nämnden bedömer att verksamheten genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och 
måluppfyllelse nås i hög grad. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig. 

Framtiden  

Fastighets- och servicenämnden ger service till kommunens kärnverksamheter, vilka likt nämnden påverkas av 
omvärldens händelser. Volymförändringar inom förskola/skola och omsorgen påverkar behov av lokaler, mat och 
städinsatser. Det rör sig i vissa fall om tillfälliga lösningar under en relativt kort period, vilket påverkar nämndens 
budget negativt och även innebär svårigheter att anpassa bemanningen. 
Att bibehålla och arbeta för ytterligare förbättrat hälsoläge för personalen är väsentligt liksom att tillskapa 
heltidstjänster inom måltidsservice. Personalförsörjning är ett område som till viss del redan är en utmaning och 
bedöms öka framöver. Färre personer med efterfrågad kompetens är tillgängliga på arbetsmarknaden. Personalens 
medelålder stiger och framtida rekryteringsbehov behöver planeras. Ett led i att skapa intresse för nämndens 
verksamhetsområden är att fortsätta ta emot praktikanter samt marknadsföra verksamheten vid arbetsmarknadsdagar 
och mässor. 
Nämnden vill ändra fokus från felavhjälpande insatser till planerat underhåll, som ett led i detta förändras 
organisationen. Ett flertal stora projekt planeras under kommande år, bland annat nybyggnation av äldreboendet 
Berget 2, nybyggnation av en förskola med tio avdelningar, Strömnäsbacken, om- och tillbyggnation vid 
Klubbgärdets förskola, färdigställande av Västra Kajen och ombyggnation av tak på Strömbacka. 
Ökad samverkan inom kommunen och med andra aktörer kommer att krävas för att nyttja resurserna på bästa sätt. 
Eventuell samverkan kring kyld mat är ett exempel. 
Mångfald, digitalisering och innovation är områden som även fortsättningsvis kommer att vara i fokus. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Åtgärda sänkt måluppfyllelse för målet 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar 
för miljövänliga och hälsosamma val i 
vardagen 

 Klar 
Åtgärd från ÅR 2016 ÅR 2017 Målet har utgått. Bedömningen är att 

andelen ekologiska livsmedel kommer 
att öka under 2018. 
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Kultur- och fritidsnämnden  

 

Nämndens uppdrag 

Nämndens uppdrag är att erbjuda anläggningar, miljöer och ekonomiska förutsättningar för kultur och 

fritidsverksamheter, så att alla medborgare kan välja vilka upplevelser, aktiviteter eller evenemang som de vill ta del 

av eller delta i. 

Årets händelser 

 Ny bokbuss har införskaffats 
 Residensgården vid Kaleido invigd 
 Dansabonnemang med Dans i Nord infört 
 Ny HBTQ-bokhylla på stadsbiblioteket 
 Trapphiss installerad i Munksunds simhall 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 32 198 33 799  

Kostnader -136 818 -145 257  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -104 620 -111 458  

Anslag (skattemedel) 128 738 130 438  

Internränta -2 912 -3 932  

Avskrivning -17 758 -15 914  

Årets utfall 3 448 -866  

Investeringar 26 534 14 909  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Gemensam administration 7 188 7 323 135  

Parkverksamhet 15 369 15 925 556  

Fritidsanläggningar 46 784 49 001 2 217  

Kulturverksamhet 22 333 22 180 -153  

Fritidsverksamhet 28 230 28 903 673  

Dans i Nord 1 336 1 336 0  

Studio Acusticum 4 050 4 070 20  

Summa 125 290 128 738 3 448  

 

  



58 
 

Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Barn och unga - vår framtid 
 

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

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

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

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
  

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

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

 
Strategiska områden   Nämndsmål 2017 2016 

Barn och unga - vår framtid 
 

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 
(Riktat nämndsmål)   

Livsmiljö 

 

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och 
besökare. 
(Riktat nämndsmål) 

  

 

Måluppfyllelse per strategiskt område 
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Analys 

Ekonomi 

 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott på 3,4 mkr. 
Överskott av kapitalkostnad uppgår till 1,9 mkr, vilket hänförs till framför allt förseningar i projekten Bondökanalen 
och övertryckshallen. Detta förklarar överskottet för fritidsanläggningar. Nämnden redovisar driftsöverskott med 
1,5 mkr. Parkverksamheten har under året haft låga reparationskostnader på maskinsidan och har även varit 
återhållsamma i övrigt på kostnadssidan. Fler uppdrag har inneburit ökade intäkter för parkverksamheten. Även 
Fritidsverksamheten visar överskott. Det hänförs till att färre ansökningar har inkommit från föreningarna, som 
erhåller mer stöd för utbildningar från annat håll. Även antal lönebidragsanställda har minskat, vilket innebär färre 
bidragsansökningar. 
Höjd måluppfyllelse för ekonomi bedöms eftersom nämnden visar god ekonomisk hushållning och redovisar 
överskott. 

Personal 

 
Förvaltningen har låg sjukfrånvaro och hög frisknärvaro, kommunens näst bästa. Bland de sjuka har dock kvinnorna 
dubbelt så hög sjukfrånvaro jämfört med männen. Bland de som aldrig är sjuka eller har normal sjukfrånvaro (upp 
till en vecka per år) är skillnaden liten mellan kvinnor och män på förvaltningen. Till skillnad mot tidigare står nu 
männen för största andelen av de timanställda. Hög arbetsbelastning inom parkavdelningen på grund av stora 
investeringsprojekt. Inom förvaltningen pågår ett aktivt innovationsarbete som utgår från medarbetarna. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Satsningar på Kultur, park och fritid bidrar i hög grad till att måluppfyllelsen för de prioriterade övergripande målen 
nås. Residensgården, övertryckshallen och aktivitetsparken är exempel på investeringar som bidrar till höjd 
måluppfyllelse av målet 43 000 invånare. Positivt med satsningarna är att de riktar sig till olika målgrupper. 
Residensgården är en park som lockar alla målgrupper gammal som ung. Övertryckshallen för fotboll riktar sig till 
både flickor och pojkar eftersom fotbollen i Piteå har en jämn könsfördelning. Aktivitetsparken nyttjas främst av 
pojkar som inte är idrottsanknutna. Ett fokusområde för förvaltningen är mötesplatser för alla, vilket stärker 
mångfalden. Det stora utbud av aktiviteter som erbjuds barn och unga av båda könen och som utformas i samverkan 
bidrar även det till måluppfyllelsen. 

Barn och unga - vår framtid 

 
Alla arrangemang för unga är alkohol- och drogfria. Förvaltningen samordnar arbetet kring certifierad anläggning 
inom projektet "100% ren hårdträning". Inom Framtid Pite drivs arbete med Säker och trygg förening som är en 
kvalitetsmärkning för föreningslivet för att höja status, kompetens och säkerhet. Piteå har ett aktivt föreningsliv och 
andelen föreningsaktiva barn och unga är hög. Det finns ett brett utbud av aktiviteter som riktar sig till olika 
målgrupper. Piteås unga friskare framtid (PUFF) erbjuder gratis träning utan krav på föreningstillhörighet. Ung 
kreativ erbjuder möjlighet till skapande och kreativ verksamhet. På kultursidan finns aktiviteter för unga både i form 
av kulturprogram och skapande verksamhet, dessa har besökts av över 2 000 barn. Aktivitetsparken på Norrstrand är 
invigd och lockar många besökare. Under sommaren har Balkongprojektet erbjudit aktiviteter utformade av unga och 
de yngre barnen har erbjudits sommarlovsaktiviteter på olika platser bland annat parklek, dans och skapande 
verksamhet. Både Balkong och sommarlovsaktiviteterna har haft rekordmånga deltagare. På biblioteket har en 
"Äppelhylla" för barn med lässvårigheter införts samt en bokcirkel för barn 9-12 år startats. Alla barn i åk 3 har 
under hösten fått prova livräddning och att bada med flytväst som ett led i att förebygga drunkningsolyckor. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Det nya allhuset Kaleido, LF Arena, Lindbäcksstadion och den nya aktivitetsparken på Norrstrand är exempel på 
investeringar i anläggningar som bidrar till hög måluppfyllelse. Utvecklingen av parker och lekparker bidrar till att 
skapa ett attraktivt Piteå. Ett aktivt föreningsliv skapar en positiv bild av Piteå och ökar demokratin. Utvecklingen av 
Lindbäcksstadion i samarbete med föreningar och näringsliv fortsätter. Ett exploateringsföretag har startat bygget av 
en däcktesthall och en skidtunnel förväntas färdigställas under 2019. Kommunens investeringar riktas mot 
infrastruktur, där liftar och ny belysning är högst prioriterat. Framtida drift av Lindbäcksstadion har utretts i en 
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förstudie som beviljats av regionen. Denna visar att det behöver tillskjutas stora driftsmedel om anläggningen ska 
fortsätta utvecklas. Det är stora svårigheter att hitta entreprenörer som vill driva verksamhet i kommunens 
anläggningar som är säsongsbundna. Detta märks bl.a. i driften av Badhusparkens och Kaleidos café samt kiosken i 
Norra hamn. Piteå har aktiva studieförbund och en lång tradition av att genomföra studiecirklar. Redovisningen av 
antal deltagare visar en uppåtgående trend. 

Demokrati och öppenhet 

 
Kaleidos verksamhet fortsätter utvecklas med fler aktiviteter och ökat antal besökare. En ny scen är uppbyggd och ett 
kulturcafé är etablerat. Även Konsthallen har haft många besökare. Antalet besökare vid biblioteken har stabiliserats 
efter en nedåtgående trend. Totalt antal boklån per invånare ökar, minskningen förra året förklaras med stängning av 
Norrfjärdens filialbibliotek pga vattenskada. Kultur- och fritidsnämnden har fördelat medel för stimulansmedel till 
föreningar och organisationer för flyktingmottagande. Totalt har 20 projekt beviljats medel, de flesta till 
idrottsföreningar. Utöver idrottsföreningar har en hembygdsgård, en kulturförening, Röda Korset, ett studieförbund, 
en nykterhetsförening samt Folkets Husföreningens teaterverksamhet beviljats bidrag. Intresset har varit mindre än 
förväntat vilken kan bero på att vissa föreningar ser integration som en del av ordinarie verksamhet. 
Servicemätningar och kundenkäter ger förvaltningen högt betyg i service och bemötande. Ingen skillnad mellan 
könen kan ses. Fotbollen är ett exempel där lika många flickor som pojkar deltar i verksamheten vilket skiljer sig 
från övriga landet. Damidrotten är stark i kommunen och lockar stor publik. Under året har förvaltningen genomfört 
en jämställdhetskartläggning av utställare i konsthallen. Analysen visar att det är något fler kvinnor än män som 
ställer ut konst. 
Under året har 15 synpunkter inkommit och besvarats. De flesta avser gräsklippning, snöskottning och gallring av 
träd vilket är driftsfrågor och inte kopplat till verksamhetsutveckling. Bedömningen är att endast en synpunkt är 
kopplad till verksamhetsutveckling. 

Livsmiljö 

 
Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med att förbättra tillgängligheten i verksamheterna. Fritid för alla arbetar för att 
erbjuda fritidssysselsättningar för de med funktionsnedsättning. Trygghetsvandringar och Pitebor på stan är exempel 
på olika åtgärder för att förebygga. Under sommaren har åtgärder för att öka tillgängligheten på Stenskär genomförts. 
Förutsättningarna för vinteraktiviteter har varit goda vilket bland annat märkts på antal besökare till isbanan där 
promenad, skid-, spark- eller skridskotur lockar. En bra vinterdag har det varit fler än 2 000 passager på isbanan. 
Även leklandet i snö och is har varit uppskattat bland barnen och lånesparkarna är väldigt populära. Parkavdelningen 
jobbar för att bidra till att det offentliga rummet ska kännas attraktivt, tryggt och trivsamt under hela året. För 
Uddmansgatan avlöser utsmyckningar varandra med olika teman. Årets lysande nyhet "Älvan Naima" i 
Belonaparken tändes till första advent. Ljusutsmyckningen är ett sätt att förhöja attraktionen av kommunens anlagda 
parker och är mycket uppskattad. Belonaparken på Furunäset har rustats upp utifrån temat "Engelsk landskapspark". 
Parken har fått nya växter och bänkar samt belysning. Även Bergets park på Nygatan har åtgärdats utifrån temat 
"asiatiska influenser". Renovering av lekpark i Jävre har påbörjats och slutförs till våren. Konstgräsplanen på 
Norrstrand är på plats, men övertryckshallen är försenad av olika anledningar. 

God ekonomisk hushållning  

Den sammantagna bedömningen är att kultur- och fritidsnämndens verksamheter genomförts med god ekonomisk 
hushållning. Måluppfyllelsen nås i hög grad, budget är i balans och förvaltningen driver många olika 
utvecklingsarbeten. Den interna styrningen och kontrollen bedöms vara tillräcklig. 

Framtiden  

Kultur, park och fritidsfrågorna är inte enbart viktiga för piteborna utan blir alltmer strategiskt värdefulla för 
kommunens attraktivitet och tillväxt. Ökad kommersialisering och individualisering är starka trender som tros få stor 
påverkan på framtidens idrottsliv. Det blir därför viktigt att bygga upp stödformer som passar den nya tidens behov. 
Översyn av kommunens bidragsnorm pågår som ett led i detta. Mötesplatser och kreativa miljöer är andra viktiga 
frågor som behöver utvecklas. Forskning visar entydigt att tillgänglighet till ett stort och brett kulturutbud har en 
avgörande betydelse för tillväxt. Det ökade antalet nyanlända till Piteå påverkar redan nu förvaltningens 
verksamheter. Biblioteken och simhallarna är naturliga platser att besöka och här behövs nya arbetssätt för att möta 
framtidens behov. Bibliotekens uppdrag att arbeta med ökad digital delaktighet och simhallarnas uppdrag att arbeta 
för ökad folkhälsa är exempel på detta. Med ökad befolkning ökar även behovet av nya idrotts- och 
fritidsanläggningar vilket behöver tas med i beräkningar inför framtiden. 
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Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Utarbeta en utvecklingsplan för 
Badhusparken avseende 
användningsområden, driftsformer och 
investeringsbehov. 

 Pågår 
Åtgärd från DELÅR 
2017 

Delår 2018 Parkavdelningen har påbörjat arbetet i 
samverkan med föreningar och aktörer 
med beröring till Badhusparken. Förslag 
till åtgärder och ev investeringar 

redovisas i VEP 2019. 

Ta fram en åtgärdsplan i syfte att utöka 
barn och ungas möjligheter till kultur- 
och fritidsutbud i landsbygd. 

 Ej 
påbörjad 

Åtgärd från ÅR 2017 ÅR 2018 NY 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag 
att genomföra en översyn av 

Festspelens verksamhet samt utreda 
möjligheterna till ökat samarbete med 
andra såsom, Piteå Science Park. 

 Klar 
Uppdrag i VEP 2017-
2019 

ÅR 2017 Uppdraget är genomfört i och med att 
Festspelens styrelse själva fattat beslut 

under 2017 att uppdra och avtala med 
Piteå Science Park om ett 
genomförande av arrangemanget. 
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Miljö- och tillsynsnämnden  

 

Nämndens uppdrag 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter som enligt lag ska fullgöras inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 

livsmedelskontroll och alkoholhandläggning. 

Årets händelser 

 Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) innebär ökade krav på tillsyn 
 Beslut i nämnd om tillsyns- och åtgärdsplan för enskilda avlopp 
 Intensifierat arbete med ansökningar om vindkraft 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 7 001 6 681  

Kostnader -10 864 -10 032  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -3 863 -3 351  

Anslag (skattemedel) 3 938 3 705  

Internränta -6 -6  

Avskrivning -13 -13  

Årets utfall 56 335  

Investeringar 392   

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Nämnd och ledning 700 757 57  

Miljö- och hälsoskydd 3 182 3 181 -1  

Summa 3 882 3 938 56  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Barn och unga - vår framtid 
 

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

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

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

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

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

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

 

Analys 

Ekonomi 

 
Genom prioritering har budgeten hållits, trots låga intäkter för alkoholhandläggningen. Under året har ett nytt 
verksamhetssystem implementerats till en kostnad av 0,5 mkr. Nämnden var externt finansierad till 64 %. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Strategiska områden 

Prioriterade mål 

Nämndens verksamhet bidrar till de prioriterade målen genom tillsynsarbetet. Arbetet utförs enligt en fastlagd 
tillsynsplan, som bygger på en årlig behovsutredning. Under perioden har verksamheten bedrivits utan betydande 
avvikelser från den upprättade planeringen. 

Barn och unga - vår framtid 

 
Tobakstillsyn utförs enligt en rullande plan. Ett projekt kring tobaksförsäljning genomfördes under hösten, där 34 
verksamheter kontrollerades, och visade att hanteringen överlag var godtagbar. Ett tillsynsprojekt har även 
genomförts kring inomhusmiljön vid samtliga grundskolor. Projektet visade på betydande problem med 
inomhusmiljöernas kvalitet, med åtföljande krav på åtgärder för berörda verksamheter. Ingen förändrad 
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målbedömning. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Piteås tillväxt påverkar nämnden genom högt antal tillståndsansökningar för vindkraft och vid start av nya 
verksamheter. Trots det hålls handläggningstider och dialogen med näringslivet bedöms fungera bra. En ny metod 
för att arbeta fram riktlinjer för serveringstillstånd har under året tagits fram i samverkan med krognäringen. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Demokrati och öppenhet 

 
Samverkansformerna med näringslivet har utvecklats i samband med arbetet att ta fram nya riktlinjer för 
serveringstillstånd. 
Nämndens verksamhet handlar till stor del om myndighetsutövning, varför utvecklingsarbete kring bemötande främst 
fokuserar på vikten av rättssäkerhet och likabehandling. För att ytterligare utveckla bemötandet har en 
jämställdhetsutbildning genomförts. 
Under året har elva synpunkter registrerats. Synpunkterna har främst rört olika former av störningar (buller, rökning 
på stränder, älgar i bostadsområden, etc). Två av synpunkterna är under handläggning, medan övriga är avslutade. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Livsmiljö 

 
Kraven har ökat på efterlevnad av EU:s vattendirektiv, som ålägger kommunerna att åtgärda vatten som inte har god 
ekologisk status. Piteå har påbörjat arbetet bland annat genom utökat verksamhetsområde för VA, men risk finns att 
verksamheten inte kan svara upp mot behoven av tillsyn. En uppföljning av inventeringen av avlopp har inletts, med 
fokus på Renön och Nötön. 
Inom livsmedel har 403 inspektioner genomförts och har inte påvisat allvarliga avvikelser. 
Miljö- och hälsoskydd har hanterat några incidenter som bland annat rört oljeutsläpp i älven samt några 
markföroreningar. Ett ökat antal inspektioner visar på behov av sanering av mark inför bostadsbyggande. 
Bedömningen är dock att miljön i huvudsak är god inom kommunen. 
Tillsynen av serveringstillstånd har inte visat några allvarligare incidenter vid de 83 tillsynsbesök som genomfördes. 
Utbildning i ansvarsfull alkoholservering har hållits vid fyra tillfällen för 85 deltagare och tillsynen visar på en 
lugnare alkoholservering på festivaler och krogar. Under året har totalt 22 stadigvarande eller tillfälliga 
serveringstillstånd beviljats. 
Höjd målbedömning för hållbarhetsmålet, till följd av överlag god miljö i kommunen. 

God ekonomisk hushållning  

Verksamheten har genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och mål inom ekonomi och 
verksamhet uppfylls. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig. 

Framtiden  

Piteå väntas fortsätta att växa. Det leder till fler och mer varierande tillsynsobjekt och tillståndsärenden. Nationella 
styrmedel anses inte ge avsedda effekter för miljökvalitetsmålen, så ändrad lagstiftning kan väntas. 
Klimatförändringar medför nya behov av tillsyn. 
För att kunna svara upp mot ökade och förändrade tillsynsbehov behöver tillsynsmetodiken utvecklas och ökad 
samverkan med andra kommuner bör undersökas. Användning av ny teknik och digitalisering som inslag i 
tillsynsarbetet behöver stärkas. 

Åtgärder och uppdrag 
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Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Nämndens uppdrag 

Nämnden ansvarar för att kommunala och nationella mål förverkligas inom kompetensförsörjning, vuxenutbildning, 

arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagning, trafikfrågor, plan- och byggfrågor, natur- och kulturmiljövård, mark- 

och skogsförvaltning, samhällsplanering och landsbygdsutveckling. 

Årets händelser 

 Ändrade förutsättningar för mottagande av ensamkommande flyktingbarn har medfört behov av 
omställning, där verksamheten nära har halverats 

 Nämnden har tagit beslut om Strategi för vuxnas lärande 
 Arbetet med fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra har inletts med bland annat dialog- och 

samrådsmöten 
 Implementering av riktlinjer för inrättande av verksamhetsområde för vatten och avlopp har inletts 
 En ny gång- och cykelplan har antagits och nya gång- och cykelvägar har anlagts efter Långskatavägen, 

Lasarettsvägen samt Västergatan 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 180 199 178 402  

Kostnader -328 016 -321 244  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -147 817 -142 842  

Anslag (skattemedel) 172 609 174 445  

Internränta -7 287 -9 597  

Avskrivning -16 774 -18 935  

Årets utfall 731 3 071  

Investeringar 5 443 18 565  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Nämnd och ledning 11 195 12 231 1 036  

Samhällsplanering 11 584 10 254 -1 330  

Kompetensförsörjning 43 765 47 058 3 293  

Fysisk planering 31 487 27 516 -3 971  

Teknik och gator 73 847 75 550 1 703  

Flyktingsamordning 0 0 0  

Summa 171 878 172 609 731  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Barn och unga - vår framtid 
 

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

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

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

 Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
  

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
  

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

 

Analys 

Ekonomi 

 
Årets resultat uppgick till 0,7 mkr. Avvikelser som påverkat resultatet positivt består främst av överskott från 
kapitalkostnaderna, som till största del beror på nya redovisningsprinciper med mer rättvisande avskrivning, men 
även på lägre investeringstakt än planerat. Annat som påverkat resultatet positivt är lägre personalkostnader till följd 
av vakanser inom Kompetensförsörjning samt statsbidrag för feriearbete som inte budgeterats. Även upphandlad 
utbildning redovisar överskott på grund av avhopp, ej påbörjade utbildningar samt extra statsbidrag. Det extra 
statsbidraget har erhållits då övriga kommuner i femkanten underproducerat yrkesutbildning samtidigt som Piteå 
överproducerat. 
Avvikelser som påverkat resultatet negativt berör främst vinterväghållningen, till följd av ovanligt stora snömängder 
under slutet av året och höga kostnader för halkbekämpning på grund av stor temperaturvariation i början av året. 
Extra rondering från vaktbolag kring busstationen har också medfört merkostnader. Andra avvikelser har rört 
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sanering av Universitetsområdet, ny skogsbruksplan samt högre kostnader för kollektivtrafiken. Nämnden var externt 
finansierad till 51 %. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Personal 

 
Sjukfrånvaron ökade jämfört med 2016, men låg under nivån för kommunen som helhet. Sjukfrånvaron var fortsatt 
högre bland kvinnor än bland män. Andelen som arbetade heltid ökade något och var relativt lika för män och 
kvinnor, medan antalet timmar utförda av timanställda minskade med 26 %. Minskningen förklaras främst genom 
neddragningen av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. Kvinnors löner uppgick till 103 % av männens 
löner, vilket var i nivå med fjolåret. Den ökade sjukfrånvaron tillsammans med hög arbetsbelastning inom delar av 
nämndens verksamheter gör att ett fortsatt aktivt arbetsmiljöarbete behöver prioriteras. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har under året främst bidragit till kommunens prioriterade mål genom en 
samhällsplanering och genomförande av större samhällsbyggnadsprojekt som skapat förutsättningar för fler bostäder 
och verksamhetsytor. Befolkningsutvecklingen har påverkats positivt genom invandring och flyktingmottagning, 
vilket i sin tur medfört ett ökat fokus på utbildnings- och arbetsmarknadsverksamhet som medel för integration. 

Barn och unga - vår framtid 

 
Arbetet för barn och unga har i huvudsak bedrivits enligt plan. Inom folkhälsoområdet noteras att bruket av cannabis 
har ökat och det finns tecken på problem kring barns och ungas psykiska hälsa. Nämnden har tagit en ny gång- och 
cykelplan, med fokus på bland annat säkrare skolvägar. 
Ett kraftigt minskat inflöde av ensamkommande flyktingbarn har lett till behov av betydande omställning av 
verksamheten. Trots den osäkerhet detta har medfört visar undersökningar att flertalet av de boende anser sig ha en 
trygg tillvaro, vill stanna i Piteå, har en utvecklande tillvaro och har möjlighet att vara delaktiga i beslut som berör 
dem. Någon skillnad mellan flickor och pojkar i dessa avseenden har inte påvisats. 
Subventionerade anställningar erbjuds försörjningsstödstagare med försörjningsansvar, för ökad trygghet för barn i 
ekonomiskt utsatta hushåll. Antalet har minskat något under året. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Piteås befolkning har ökat. Ökningen har varit särskilt stark bland äldre, medan andelen i arbetsför ålder har minskat. 
Den har även ökat mer bland män än bland kvinnor. Under det senaste året förklaras ökningen nära nog helt av 
invandring och flyktingmottagning. Flyktingmottagningen har haft sitt största mottagande någonsin och tagit emot 
220 flyktingar. 
Andelen arbetslösa har ökat, särskilt för gruppen utrikesfödda. Arbetslösheten är dock relativt låg, vilket visar sig i 
tecken på arbetskraftsbrist och matchningsproblem. Bland utrikesfödda ligger arbetslösheten över 20 %, vilket är 
högre än både i länet och i riket. Arbetslösheten bland män är något högre än bland kvinnor. Satsningar behövs för 
att klara arbetskraftsförsörjning och för utrikesfödda att få arbete. Initiativ har tagits för ökad samverkan mellan 
aktörer på arbetsmarknaden. Insatser för språkstöd och matchning har utvecklats under året. 
Möjligheterna till livslångt lärande är fortsatt goda. Utbudet är brett och omfattar såväl allmän utbildning som 
yrkesutbildningar. Utbudet kan hållas genom utvecklad samverkan med andra kommuner. Antalet deltagare låg kring 
1 300 och andelen män har ökat något. Mer än 300 personer deltog i Svenska för invandrare (Sfi), vilket även ökar 
efterfrågan på övrig vuxenutbildning. Resultaten inom yrkesutbildningarna är goda, där 82 % går till anställning efter 
utbildningen. Efterfrågan på utbildning har även medfört ökat behov av studie- och yrkesvägledning. 
Arbetet för ortens attraktivitet för näringsliv och företagare omfattar insatser som översiktsplanering, planering av 
nya verksamhets- och bostadsområden, utvecklingen av Universitetsområdet, bredbandsstrategi, tillgång till mark 
som t.ex. industritomter på Haraholmen, m.m. 
Ingen förändrad målbedömning. 
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Demokrati och öppenhet 

 
Insatserna för en samhällsgemenskap med mångfald som grund har omfattat dialoger som del i arbetet med fördjupad 
översiktsplan för landsbygdscentra och inför revideringen av gång- och cykelplanen. Deltagandet har ökat liksom 
antalet synpunkter i samråd. I dialogerna har digitala verktyg i ökad utsträckning använts. Kring trygghetsfrågor har 
dialoger hållits i samverkan med polisen som del i arbetet med medborgarlöften. 
Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har minskat kraftigt, vilket medfört överkapacitet i verksamheten. 
Antalet platser har halverats och fyra boenden avvecklats. För att kunna hålla en god kvalitet krävs en viss 
verksamhetsvolym och försök görs att sälja platser till andra kommuner. 
Inflödet av flyktingar och invandrare ger ökade behov av insatser för etablering och integration, som Svenska för 
invandrare (Sfi) och annat språkstöd, matchning till arbete, subventionerade anställningar, extratjänster m.m. ESF-
projekt som Lärande rekrytering syftar till effektiv arbetsplatsintroduktion för utrikesfödda. Efterfrågan på 
yrkesutbildning ökar. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har arbetat aktivt med utbildningsinsatser och 
samhällsinformation. 
Jämställdhet ska beaktas i all planering och fokuseras i hållbarhetsarbetet. I arbetet med fördjupad översiktsplan för 
landsbygdscentra är det perspektiv som ges extra fokus. Konkreta insatser för jämställdhet har syftat till ökat 
deltagande i samråd och åtgärder för säkrare gångtrafik under vintern. Inom utbildningsområdet har en utjämning av 
könsfördelningen bland deltagarna märkts, men val till yrkesutbildningar följer i huvudsak traditionella könsmönster. 
Under perioden har 91 synpunkter registrerats. Samtliga har behandlats och avslutats samt merparten har besvarats. 
Synpunkterna behandlar breda ämnesområden, men främst trafik- och hastighetsfrågor. 
Ingen förändrad målbedömning. 

Livsmiljö 

 
Arbetet för hållbar samhällsutveckling bedrivs enligt kommunens plan för hållbarhet och Agenda 2030. Fossila 
utsläpp minskar, men utmaningar finns vad gäller transporter, där en Norrbotniabana har betydelse för en gynnsam 
utveckling. För att utveckla trygghet och tillgänglighet har två trygghets- och en tillgänglighetsvandring genomförts. 
Trygghetsarbetet genomförs i samverkan med polisen. Fastighetsägare har informerats om vikten av tillgänglighet 
vid byggnationer och Sandängesstranden har tillgänglighetsanpassats. 
Ett flertal aktuella och planerade byggprojekt möjliggör att behovet om 1 200 bostäder ska kunna nås. Trots 
tillskotten finns underskott på bostäder och arbete pågår att aktualisera bostadsförsörjningsplanen. Under året har åtta 
detaljplaner och två planprogram antagits. Tretton ansökningar om planbesked har inkommit och över 600 bygglov 
har handlagts. 
Arbetet med infrastruktur och kommunikationer har löpt enligt plan. Det omfattar återkommande insatser som 
vinterväghållning och barmarksunderhåll samt åtgärder kring bredband, offentlig belysning, parkeringsfrågor, 
trafiksäkerhet och utveckling av gång- och cykelvägar. Under året har resandet med kollektivtrafik ökat med fyra 
procent. Busstationen färdigställdes och tillgänglighetsanpassades. Nämndens verksamheter har medverkat i 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudier för Timmerleden och järnvägen. Indikationer finns på att fler använder cykeln för 
resor till arbetet. 
Kulturmålet beaktas inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanearbete, men det är svårt 
att synliggöra med avseende på effekter för tillväxt och samhällsutveckling. 
Nationella jämförelsevärden (Kommunrapport Hållbar utveckling, Kolada) visar att Piteå står sig väl i arbetet med 
hållbarhet, vilket motiverar en höjning av måluppfyllelsebedömningen för det målet. 

God ekonomisk hushållning  

Verksamheten har genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och mål inom ekonomi, personal 
och verksamhet uppfylls. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig. 

Framtiden  

Verksamheten påverkas i stor utsträckning av omvärlden. För närvarande befinner sig konjunktur, bostads- och 
arbetsmarknad i ett gynnsamt läge, men det finns skäl till beredskap inför att de kan komma att börja vika inom 
något år. 
Demografin innebär en risk för mer ansträngd ekonomi samtidigt som ökade förväntningar ställer krav på innovation 
och verksamhetsutveckling, vilket kräver flexibel anpassning och ökad samverkan. Ökat fokus bör fortsatt läggas på 
ny teknik, GIS och digitalisering, något som innebär utmaningar och behov av investeringar och ny kompetens. 
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Klimatförändringarna leder till behov av anpassningsåtgärder och ökad oro i världen leder till ökat tryck på 
säkerhetsarbete. Samhällsplaneringen behöver drivas med ökat fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Redovisning av åtgärder och effekter 
gällande arbetslöshet bland utrikesfödda 

 Pågår 
Åtgärd från DELÅR 
2017 

Delår 2018 Ett flertal åtgärder pågår. 
Samverkansavtal med 

Arbetsförmedlingen och andra aktörer 
har tecknats. Extra satsningar görs i 
form av språkstöd, matchning till arbete, 

extratjänster m.m. 

Se över prisnivån avseende försäljning 
av industritomter 

 Pågår 
Uppdrag i VEP 2014-
2016 

ÅR 2017 Översynsarbetet pågår, f.n. med fokus 
på industriområdet vid Haraholmen. 
Arbetet beräknas vara klart till augusti 
2018. 

Återkomma med förslag på utveckling 
av kollektivtrafiken i syfte att öka det 

kollektiva resandet 

 Klar 
Uppdrag i VEP 2015-
2017 

Delår 2017 Rapporterad klar i delår 2017. Inarbetat 
i upphandlingsunderlag. 

Redovisa överenskommelse/avtal samt 
kalkyl för beslut i KF om övertagande av 

gator från Durrnäs samfällighet 

 Klar 
Uppdrag i VEP 2012-
2014 

ÅR 2017 Förhandlingar avslutade, överflyttat till 
KS. 
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Socialnämnden 

 

Nämndens uppdrag 

  
Socialnämnden (SN) har uppdraget att utföra kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen (SOL), lagen 

om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, det kommunala 

ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare 

(LVM) samt lagen om bostadsanpassning. 

Årets händelser 

 Nämnden har antagit en handlingsplan för ökad patient- och brukarmedverkan 
 Ett korttidsboende inom äldreomsorgen öppnades på Furunäset 
 Två nya gruppbostäder öppnades, en i Öjebyn och en i centrala Piteå 
 Ny rekryteringsstrategi för yrkesgruppen socionomer 
 Ny form för anhörigstöd i ordinärt boende 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 284 146 290 722  

Kostnader -1 136 577 -1 087 001  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -852 431 -796 279  

Anslag (skattemedel) 817 058 779 896  

Internränta -278 -317  

Avskrivning -3 037 -3 001  

Årets utfall -38 688 -19 701  

Investeringar 3 773 6 288  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Nämnd, ledning och bemanningsenhet 26 839 25 109 -1 730  

Stöd och omsorg     

-avdelningsgemensamt 3 535 6 088 2 553  

-stöd till försörjning 47 396 45 824 -1 572  

-stöd till vuxna med funktionshinder 74 512 68 301 -6 211  

-stöd till barn och familj 91 026 68 834 -22 192  

-psykosocialt stöd 141 725 130 925 -10 800  

Äldreomsorgen     

-avdelningsgemensamt 11 053 16 841 5 788  

-framtidens äldreomsorg 3 502 5 895 2 393  

-ordinärt boende 69 551 69 503 -48  

-särskilt boende 254 274 250 672 -3 602  

-utredning, bedömning, avlösning 151 908 147 066 -4 842  

-omvårdnadsintäkter -19 575 -18 000 1 575  

Summa 855 746 817 058 -38 688  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Barn och unga - vår framtid 
 

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

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

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

 Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

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

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

Sänkt måluppfyllelse för ekonomiområdet på grund av stort underskott. Äldreomsorgen klarar dock en budget i balans. 
 

Strategiska områden   Nämndsmål 2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet 
att leva ett självständigt liv 

(Riktat nämndsmål) 
  

Livsmiljö 
 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god 
kvalitet 
(Riktat nämndsmål) 

  

 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

 

Analys 

Ekonomi 

 
Socialnämnden redovisar underskott på - 38,7 mkr. De stora underskotten finns inom stöd och omsorg, medan 
äldreomsorgen redovisar i princip nollresultat. 
Stöd och omsorg visar underskott på -38,2 mkr. Inför året fick avdelningen ramtillskott på 6,5 mkr och en 
vardagsbesparing på 1,5 mkr. Det är barn och familj som står för de stora kostnadsökningarna. Verksamheten har 
under året köpt in konsulttjänster för 5,3 mkr för att minska ärendekön för att utredningstiden inte ska överskrida 4 
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månader. Vid årsskiftet 2017-2018 var ärendekön nere på noll. På grund av ökat inflöde av utredningar har även fler 
barn placerats på institution och antalet vårddygn har ökat från 5 044 till 5 669 samtidigt som kostnaden per 
vårddygn har ökar med ca 200 kr/dygn. Institutionsvård för vuxna har underskott på -6,7 mkr, men där ligger antalet 
vårddygn på samma nivå som 2016. En ökad budgetram inom missbruksvården ger dock lägre underskott jämfört 
med 2016. Inom personlig assistans har ärenden flyttats från försäkringskassan till kommunen vilket har ökat 
kostnaderna. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat inom alla åldersgrupper vilket medfört ökade kostnader. 
Försörjningsstödet har en budgetavvikelse på -4,2 mkr. 
Äldreomsorgen visar överskott 1,3 mkr. Inför året gavs ramtillskott på 8,5 mkr och en vardagsbesparing på 2,2 mkr. 
Resultatet påverkas positivt av att beslutet om arbetskläder verkställdes först från september och därmed inga 
kostnader fram till dess. Antalet hemtjänsttimmar har under året legat på i snitt 770 timmar/dag mot en budget på 
ca 725 timmar/dag. I september öppnade Villa Utkiken som korttidsverksamhet vilket under hösten inte gett önskad 
effekt på antalet hemtjänsttimmar. Det beror på tomhållning av platser på grund av vattenskador och ombyggnationer 
samt på grund av volymökningar. 
Förvaltningen har ett kontinuerligt uppdrag från nämnden att föreslå åtgärder för att minska underskottet och nå en 
budget i balans. De finns en rad aktiviteter och åtgärder som är genomförda eller planerade som t ex aktivt arbeta 
med att minska sjukfrånvaron, minska pedagogiska måltider på boendena, avgiftsbelägga ledsagning, minska 
utbildning för personalen, förändra arbetsscheman genom hälsosam schemaläggning med brukaren i fokus, utreda 
om det finns lämpliga verksamheter för intraprenad, utreda nedläggning av Våga Vilja samt förändrad 
biståndsbedömning. Utmaningen är att hitta åtgärder som är möjliga att genomföra praktiskt och lagmässigt, så att en 
budget i balans uppnås. Nämnden anser att ekonomimålet delvis är uppfyllt då äldreomsorgen redovisar ett gott 
resultat. 

Personal 

 
Personalen består till övervägande del av kvinnor (89 % kv, 11 % m). Rehabtrappan är tydliggjord och 
verksamheterna har genom målmedvetet arbete lyckats minska sjukfrånvaron till 7,8 %  (8,3% kv, 5,7 % m).  
Arbetsplatserna prioriterar hälsosam schemaläggning med brukaren i fokus. Ett bemanningsprojekt för ökad 
samplanering mellan arbetsgrupper påbörjades under hösten. 
Nämnden har under året genomfört satsningar på hälsofrämjande gruppaktiviteter genom små ekonomiska bidrag till 
arbetsplatser. Antalet timmar utförda av timanställda har minskat jämfört med 2016. Det sker ett strategiskt arbete att 
öka andelen heltidstjänster som en del av nämndens jämställdhetsarbete. Andel heltidstjänster har ökat med 1 % till 
98 % (98 % kv, 96 % m). Kvinnors lön i förhållande till mäns lön är oförändrat 101 %. Nämnden erbjuder fler 
tillsvidareanställningar genom nya pooltjänster. Höjd målbedömning som följd av sänkta sjuktal. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Målbedömningen är densamma som vid delårsrapport 2017 för de övergripande målen. 
 Socialnämnden erbjuder i större utsträckning tillsvidareanställningar. 
 Den prognostiserad volymtillväxt av antalet äldre ställer krav på nämnden att erbjuda vård, omsorg och 

service av god kvalité till fler medborgare. 
 Jämställdhetskartläggningar utförs enligt plan och egenkontroll pågår vid biståndsenheten. 
 Ökat utbud av gruppboendeplatser och tillskott av korttidsplatser på Villa Utkiken. 

Barn och unga - vår framtid 

 
Verksamheten hade vid ingången av året ett stort antal ärenden som väntade på tilldelning av handläggare samt 
ärenden där utredningstiden på fyra månader passerats. Genom systematiskt arbete och inköp av konsulttjänster har 
väntetiderna minskat betydligt och samtliga ärenden utreds nu inom lagstadgad tid. Handlingsplan för att klara 
framtida kompetensförsörjning för yrkesgruppen socionomer är framtagen i samverkan med personalavdelningen 
och fackliga företrädare. 
Antalet orosanmälningar ligger fortsatt på en hög nivå, antalet inledda utredningar har ökat från 258 till 281 mellan 
2016 och 2017. Det totala inflödet och därmed antalet anmälningar har ökat markant de senaste fem åren. 
Verksamheten ser en koppling mellan ökad psykisk ohälsa i samhället och antalet anmälningar om barn som far illa 
pga våld i olika former. Ökad psykisk ohälsa hos kvinnor leder ofta till en mer utsatt situation för barn i Piteå. 
Verksamheten har svårigheter att hitta lämpliga familjehemsplatser vilket leder till dyrare placeringar i privata 
förstärkta familjehem. En plan för att rekrytera fler familjehemsplatser är utarbetad, men det finns en ökad 
konkurrens från privata aktörer samt att det är färre familjer som anmäler intresse att bli familjehem. Under 2017 har 
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antalet barn och ungdomar som varit placerade på institution eller förstärkt familjehem ökat från i snitt 23 placerade 
per månad till 28. Antalet barn placerade på familjehem har minskat från 69 december 2016 till 60 december 2017. 
Antalet placerade ensamkommande barn har minskat från 120 st 2016 till 60 st 2017. Varje placering medför 
kontinuerliga uppföljningar och kontakter. 
Ökad medvetenhet hos medborgarna leder till fler överklagningar i barn- och ungdomsärenden. 
Socialtjänsten tillsammans med Utbildningsförvaltningen, Kultur, park och fritid och Region Norrbotten arbetar i 
projektet SAM (samverka, agera, motverka). Där arbetas förebyggande med att stärka barn och ungas psykiska hälsa, 
samt att utbilda vuxna i föräldraskapet. Förhoppningsvis påverkar projektet inflödet till barn och familj. Oförändrad 
målbedömning på grund av överskridna handläggningstider under första halvåret. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Digitala läroplattformar och utbildningsfilmer har skapats och använts som stöd i verksamheten under året. Det 
bidrar till flexiblare former för kunskapsinhämtning och introduktion i personalgrupperna. Målsättningen är att det 
digitala stödet ska bidra till sänkta utbildningskostnader. 
Nämnden har en representant i styrelsen för Vård och omsorgscollege för att medverka till ett ökat intresse för vård- 
och omsorgsutbildningen. Från 2018 erbjuds fast anställning till avgångselever med godkända betyg. 
Verksamhetsutvecklarna har under våren besökt alla utbildningsanordnare för att prata om rekryteringsbehov och 
kompetenskrav. 
Genom den statliga satsningen Vårdlyftet kan nämnden erbjuda timvikarier i verksamheten utbildning och arbete. 
Individuella utbildningspaket sys ihop där vikarier får möjlighet att kombinera arbetet på halvtid med studier på 
halvtid. Efter godkänd utbildning vid Strömbackaskolans Vård- och omsorgscollege erbjuder Piteå kommun en 
tillsvidareanställning inom socialtjänsten. 
EU-projektet "Lärande rekrytering" är uppstartat under året och riktar sig till personer som står långt från 
arbetsmarknaden och/eller har begränsade kunskaper i svenska språket. Genom projektet erbjuds deltagarna 
individuellt anpassad praktik inom vård och omsorg. 
Inom försörjningsstödet märks tydlig Försäkringskassans skarpare bedömningar i olika ärenden. Svårare att få 
beviljat sjukpenning och/eller aktivitets och sjukersättning trots läkarintyg och bedömningar från arbetsförmedlingen. 
Arbetslöshet som orsak till behov av försörjningsstöd fortsätter att öka från 52,0 % till 56,3 %. Antalet hushåll som 
fått försörjningsstöd har ökat från 765 st 2016 till 855 st 2017, ökningen finns inom alla åldersgrupper. Personer över 
65 år söker i större utsträckning ekonomiskt bistånd. 
För gruppen nyanlända är det svårare att få beviljat bostadsersättning då Försäkringskassan inte godkänner alla typer 
av bostäder. Det är även svårare för gruppen nyanlända att få beviljat underhållsstöd för kvinnor med barn när maken 
finns i livet och bor i ett annat land. Det bidrar till ökade kostnader i försörjningsstödet. 
Fler personer som beviljas daglig verksamhet har önskemål om individuella platser utifrån olika skäl vanligtvis 
grundat på personens funktionsnedsättningar. Detta innebär att verksamheten kommer att behöva vidareutvecklas 
och skapa fler individuella lösningar. Ingen förändrad målbedömning. 

Demokrati och öppenhet 

 
Medborgarna erbjuds delaktighet och möjlighet att påverka genom kommunala tillgänglighetsrådet, kommunala 
förebyggande rådet samt kommunala pensionärsrådet. Nämnden har antagit en handlingsplan för patient- och 
brukarmedverkan. 
Gruppboendena har under året provat arbeta enligt "delaktighetsmodellen". Resultatet blev att brukarna visat intresse 
för metoden och gärna velat delta. Det har varit lärorikt för brukarna att deras åsikter efterfrågats i ett slutet forum, 
utan påverkan från någon utomstående. Även personalen tycker att det har varit intressant att betona fokus från 
brukarnas synvinkel. 
Äldreomsorgen har genomfört nya brukarundersökningar på enhetsnivå. Resultatet presenteras under kommunens 
hemsida. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Genom att 
publicera resultatet på hemsidan underlättar nämnden för medborgarna att göra medvetna val. 
Under 2017 har andelen överklagade beslut per 1 000 beslut varit 7,71 och ligger på samma nivå som 2016. Andelen 
beslut som ändrats i domstol är 1,10 per 1 000 beslut jämfört med 2016 då siffran var 1,17. Kvinnor överklagar i 
större utsträckning och får beslutet ändrat i större utsträckning. 
Kartläggning av jämställdheten inom området avvikelsehantering och försörjningsstöd, kopplat till anvisningar är 
genomförd. Jämställdhetskartläggningen vad gäller Stöd till försörjnings anvisade deltagare till projekt Kompetens 
för alla, har genomförts vid två mättillfällen under 2017, april och oktober. Resultatet visar att det är en större andel 
män än kvinnor som anvisas till projektet (okt: 38% kv, 62% m) jämfört med andelen män och kvinnor som uppbär 
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försörjningsstöd (okt: 45% kv, 55 % m). Möjliga orsaker man lyfter fram är att kvinnor som söker försörjningsstöd 
ofta har en annan inkomst och inte står till arbetsmarknadens förfogande på samma sätt som männen och de kan 
därmed inte anvisas till projektet. Både kvinnor och män lider av psykisk ohälsa, men upplevelsen är att män i högre 
utsträckning tror att ett arbete skulle lösa situationen. 
I jämställdhetskartläggningen rörande avvikelser visar de preliminära resultaten på en jämn könsfördelning i 
SoL/LSS-avvikelserna (53 kv, 56 m) medan HSL-avvikelserna har en övervikt på kvinnor (592 kv, 376 m). Ingen 
förändring i målbedömning. 

Livsmiljö 

 
Socialnämnden tillhandahåller trygghetslarm, nattpatrull och nattlig tillsyn via kamera för att säkerställa tryggheten 
för de personer som bor i ordinärt boende. Hemtagningteam inom äldreomsorgen ger ökat stöd till äldre i ordinärt 
boende. Anhörigstödet i ordinärt boende är utvecklat under året och ska i större utsträckning ge individuell stöttning 
till anhöriga. Äldreomsorgens demensteam är uppstartat med uppdraget att handleda och kompetensutveckla 
verksamhetspersonal. Stöd och omsorg arbetar enligt handlingsplanen för psykisk hälsa, finansierat av statliga 
stimulansmedel. 
Innovationsprojekt under året har medfört nya arbetsmetoder, som kvalitetssäkrats under projekttiden. Målsättning är 
att innovationsprojektet ska bidra till att klara kompetensförsörjningen genom standardisering och effektivisering. 
I Socialstyrelsens årliga kvalitetsenkät har ca 50 % av brukarna i särskilt boende svarat, och ca 60 %  av  brukarna i 
hemtjänsten. Drygt 70 % av brukarna uppger att de är sammantaget nöjda med sitt särskilda boende, och drygt 90 % 
av brukarna i hemtjänsten är sammantaget nöjda med sina insatser. Syftet med enkäten är att kartlägga de äldres 
uppfattning om sin vård och omsorg. 
Verksamheterna arbetar med att ge ut broschyrer och digital information via  hemsida med anpassad text för personer 
med funktionsnedsättning och personer från annat land. Socialtjänstens lokaler är i stor utsträckning anpassade för 
personer med funktionsnedsättning. GPS-larm på demensboende är testat under året med tillfredsställande resultat. 
I april öppnades två nya gruppbostäder för vuxna personer med funktionsnedsättning, totalt 13 platser. I september 
öppnades Villa Utkiken som är en korttidsvistelse med 12 platser i väntan på permanent plats på vård- och 
omsorgsboende. Under året har verksamheten haft färre platser pga vattenskador och ombyggnation vilket har 
påverkat tilldelningen av särskilda boendeplatser och platser till sysselsättning. Källbogårdens ombyggnad är klar, 
och innebär mer ändamålsenliga lokaler för vård- och omsorgsboendeverksamhet. Inflyttningen till Källbogårdens 18 
nya trygghetsboendelägenheter är klar. Byggnation av nytt demensboende pågår enligt plan. Det riktade statsbidraget 
på 8,6 mkr/år har medfört ökad bemanning inom äldreomsorgen. Höjd målbedömning inom området varierade 
boendeformer. 

God ekonomisk hushållning  

Verksamheten har bedrivits med god ekonomisk hushållning utifrån förutsättningarna. Nämnden har under året 
kontinuerligt följt upp verksamheter och ekonomi samtidigt som förvaltningen har arbetat så effektivt som möjligt 
för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Förvaltningen har vid varje socialnämnd under året redovisat 
genomförda åtgärder och förslag på nya åtgärder för att minska kostnader. Beslutade och vidtagna åtgärder har trots 
detta visat sig otillräckliga för att uppnå en budget i balans. Målet ekonomi i balans har inte uppnåtts på grund av ett 
stort behov av insatser inom flertalet av nämndens ansvarsområden. 
Vid jämförelser mot andra kommuner fortsätter trenden med låga kostnader inom Piteås socialtjänst. 
Socialnämnden har under året följt upp sina verksamheter månadsvis och den interna kontrollen och styrningen 
bedöms vara god. Nämnden har fyra internkontrollplaner. 

Framtiden  

Omvärldsförändringar påverkar nämnden i stor utsträckning och ställer krav på nya metoder, förändrad styrning och 
ledning samt innovation och digitalisering. Nämnden kommer att nyttja de tre miljoner som finns avsatta för 
innovation till verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och kostnadseffektivisering. 
Faktorer som påverkar nämndens uppdrag kommande år är: samverkanslagen - som leder till snabbare utskrivning, 
försäkringskassans omprövningar av personlig assistans, ökad samsjukligheten bland unga vuxna. Fler som 
missbrukar alkohol och andra droger, bostadsbristen, otrygga familjesituationer, psykisk ohälsa som ökar i samhället. 
Fler medborgare som efterfrågar nämndens tjänster. Arbetet med integration. 
Svårigheter att rekrytera specialiserad personal inom olika yrkeskategorier samtidigt som vi ser växande 
pensionsavgångar. 
I framtiden kommer allt mer vård av äldre att utföras utanför sjukhusen och oftare i individens hem. Det blir en 
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utmaning att samordna sjukvård-och äldreomsorgs insatser. Nämnden måste arbeta för att skapa strategier och 
arbetssätt för att förenkla samverkan. Här fyller hemtagningsteamen en viktig funktion tillsammans med 
korttidsboendet. 
Under de kommande tio åren förväntas folkmängden i Sverige öka med en miljon personer. Medellivslängden antas 
fortsätta öka de närmaste åren vilket resulterar i att allt fler personer når höga åldrar. I Piteå ökar antalet 80 år och 
äldre enligt prognosen med 717 personer fram till 2024. 
Ett lagförslag har lämnats till lagrådet där regeringen föreslår att kommunerna ska få erbjuda hemtjänst till äldre utan 
föregående behovsprövning. Konsekvenserna för nämnden kan bli minskade administrativa kostnader och mer tid att 
arbeta med uppföljning och förbättringsarbete som kan leda till ökat kvalitet inom äldreomsorg. 
Försäkringskassan är idag mer restriktiv i sina bedömningar av ansökningar inom SFB. Det innebär att behovet av 
personlig assistans enligt LSS har ökat. Det är svårt att göra en prognos över utvecklingen eftersom det inte går att 
förutse hur många personer som kommer att övergå från insatser enligt SFB till LSS. För 2018 förväntas en ökning 
med 2013 timmar i månaden vilket innebär en ökad kostnad för kommunen på cirka 7,5 mkr på helåret. 
Personlig assistans projektet Kompetenslyftet PA med ekonomiskt stöd av Europeiska Socialfonden kommer igång 
under våren 2018 och sträcker sig fram till 2020. Syftet med projektet är att öka kompetensen för alla deltagare och 
därmed stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Projektet syftar också till att stärka arbetsgivares konkurrenskraft 
och kompetensförsörjning samt utveckla former för lärande på arbetsplatsen. 
Migrationsverkets ersättningssystem till kommuner har förändrats under 2017 vilket minskar andelen ersättningar till 
kommunen. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

För att Socialnämnden ska uppnå en 
ekonomi i balans får kommunchef i 

uppdrag att överväga en 
organisationsförändring i syfte att 
tydliggöra ansvar och rollfördelning 

mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd 
och Socialförvaltning 

 Pågår 
Åtgärd från DELÅR 
2017 

Fortlöpande vid 
varje KS 

Arbetet har med bred ansats inletts 
under hösten. 

Socialnämnden ska vi utgången av 2017 
redovisa en balans mellan ekonomi och 
verksamhet. Budgetramen ska hållas 

genom effektiv hushållning av disponibla 
medel. 

 Klar 
Uppdrag i VEP 2017-
2019 

ÅR 2017 Målet ekonomi i balans, uppnås inte 
under 2017. Ytterligare åtgärder har 
vidtagits i ett särskilt uppdrag riktat till 

kommunchefen. 

Följa utvecklingen kring utredningstider 

för barn och unga 
 Klar 

Åtgärd från ÅR 2016 Löpande i 

månads-
rapporter och 

delårsbokslut 

Genom systematiskt arbete och inköp 

av konsulttjänster har väntetiderna 
minskat betydligt och samtliga ärenden 

utreds nu inom lagstadgad tid. En 
sammanställning på utredningstider ska 
lämnas till IVO senast 15 januari 2018. 

Utarbeta handlingsplan för förebyggande 
arbete kopplat till missbruk bland unga. 

Identifiera evidensbaserad metod för 
drogförebyggande arbete som kan 
användas generellt i våra verksamheter. 

(samarbete BUN/SN) 

 Pågår 
Åtgärd från ÅR 2015 ÅR 2017 

I samband med 

årsredovisning 
2017 lämna en 
särskild 

redovisning om 
vidtagna 
åtgärder 

och dess utfall 
angående 
förebyggande 

arbete mot 
missbruk bland 
unga. 

Skriftlig 

återrapport till 
KF i mars 2018, 
handlingsplan 

klar till delår 
2018. 

Muntlig information har lämnats i 
samband med bokslutsinformationen till 

Kommunfullmäktige. 
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Överförmyndarnämnden  

 

Nämndens uppdrag 

Överförmyndarnämnden har till huvuduppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom 

tillsynen motverkas rättsförluster för underåriga samt de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god 

man eller förvaltare förordnad för sig. De viktigaste bestämmelserna om hur nämnden ska utöva sin tillsyn finns i 

Föräldrabalken. 

Årets händelser 

 Förstudie samt fördjupad utredning angående samverkan med Älvsbyn är klar 
 Flera nya lagstiftningar har trätt i kraft under 2017 
 En ökning av ensamkommande barn som anvisats till andra kommuner är placerade i Piteå 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 1 988 2 365  

Kostnader -5 307 -5 810  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -3 319 -3 445  

Anslag (skattemedel) 3 127 3 457  

Internränta 0 -1  

Avskrivning -10 -10  

Årets utfall -202 1  

Investeringar    

 

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Överförmyndarverksamhet 3 329 3 127 -202  

Summa 3 329 3 127 -202  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Barn och unga - vår framtid 
 

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

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

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

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

 

Måluppfyllelse per strategiskt område 

 

Analys 

Ekonomi 

 
Nämnden redovisar utfall om -0,2 mkr vilket förklaras av personalkostnader som överstiger budgetutrymmet. 
Budgeten för arbetskraftskostnader överskreds med 0,4 mkr men vägs upp av att även intäkterna, främst bidrag och 
ersättningar från Migrationsverket, är högre än budgeterat. Regeringen har fattat beslut om ett nytt ersättningssystem 
för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017 och innebär att för 
barn som söker asyl efter detta datum kan inte återsökning hos Migrationsverket göras utan en schablonersättning 
kommer att utgå till kommunen. Under året har flera av de ensamkommande barnen som kommit de senaste åren 
beviljats uppehållstillstånd vilket ger nämnden ett engångsbidrag som används för att täcka framtida kostnader för 
gode män. 

Strategiska områden 

Prioriterade mål 

Nämnden bidrar till de övergripande prioriterade målen genom sin tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och 
förmyndarskap. 

Barn och unga - vår framtid 

 
Antalet ärenden rörande ensamkommande barn minskar. Anvisningarna från Migrationsverket är få och många av de 
barn som vistas i kommunen har uppnått myndig ålder under året. Piteå kommun tar emot placeringar av 
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ensamkommande barn som anvisats till andra kommuner vilket ger ett ökat tryck på verksamheten. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Nämnden bidrar till ökad befolkning genom att ge jämställd service. 

Demokrati och öppenhet 

 
I ärenden angående ensamkommande barn arbetar nämnden för att god man ska förordnas skyndsamt. 
Inga ärenden från "Synpunkten" har inkommit till nämnden. 

Livsmiljö 

 
Från den 1 juli 2017 gäller två nya lagar. Lagen om framtidsfullmakter vilken innebär en lagstadgad rätt för 
privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller 
liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Enligt ett tillägg i föräldrabalken kan den som är nära 
anhörig, till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv, behöver inte längre en fullmakt 
för att företräda personen. 
Det är oklart i vilken utsträckning de nya lagarna kommer att påverka verksamhetens omfattning. 
Antalet ärenden gällande god man och förvaltare har under 2017 ökat vilket har inneburit ett ökat rekryterings- och 
utbildningsbehov av gode män och förvaltare. Under året har fem ensamkommande barn fått en god man och 48 
vuxna har fått en god man eller förvaltare förordnad för sig. Totalt har antalet ärenden under året minskat vilket beror 
på att ett stort antal ensamkommande barn har blivit myndiga samt att färre ensamkommande barn anvisats till 
kommunen. Vid årets början fanns 634 pågående ärenden hos överförmyndarnämnden och vid årets slut fanns totalt 
585 ärenden. 

  2015 2016 2017  

Antal aktiva ärenden (31 dec) 630 634 585  

- godmanskap 262 271 277  

- förvaltarskap 71 68 70  

- förmynderskap 224 266 218  

- ärenden under uppbyggnad 73 29 20  

Ärenden avslutade under 

året 

102 143 140  

  

God ekonomisk hushållning  

Nämnden har kontinuerligt följt och analyserat insatser och kostnader under året för att på bästa och effektivaste sätt 
nyttja befintliga resurser. Den sammantagna bedömningen är att nämndens verksamhet genomförs med god 
ekonomisk hushållning utifrån årets händelser. Intern styrning och kontroll bedöms tillräcklig. 

Framtiden  

Under 2017 har en förstudie samt en fördjupad utredning genomförts angående samverkan mellan Piteå kommun och 
Älvsbyns kommuns överförmyndarverksamhet. Nästa steg i samverkan är att kommunfullmäktige i respektive 
kommun under mars månad 2018 ska fatta beslut om gemensam nämnd. Gemensam nämnd kan bildas tidigast 1 
januari 2019 och bildandet av en gemensam nämnd innebär att verksamheten ställs inför nya utmaningar. 
Nämnden har under år 2017 arbetat med att utveckla verksamheten tillsammans med överförmyndarexpeditionen. 
Detta arbete fortsätter också framgent. Nämnden ser ett fortsatt stort behov av utbildning för ställföreträdare och 
kommer därför fortsätta det arbetet. Nämndens nuvarande verksamhetssystem utgår och en uppgraderad version är 
under framtagande. Nämnden kommer därför att måsta införskaffa den nya versionen och konvertera befintligt 
system till det nya under året. Den nya versionen öppnar för nya möjligheter att använda bland annat e-tjänster. 
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Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Undersöka möjligheten till samarbete 
med närliggande kommuner vad gäller 
vissa delar av 
överförmyndarverksamheten 

tillsammans med kommunstyrelsen 
(KS/ÖFN arbetar tillsammans) 

 Klar 
Uppdrag i VEP 2015-
2017 

ÅR 2017 Förstudie samt fördjupad utredning är 
klar angående samverkan mellan Piteå 
kommun och Älvsbyns kommun. 
Ärendet beslutas i Kommunfullmäktige 

under våren 2018. 



80 
 

Piteå Kommunföretag AB (koncernen) 

Koncernberättelse 

Resultatsammanställning per bolag 

  2016 2017 2017 Koncernbidrag 2017 

(tkr) 
Resultat efter 

finansiella poster 
Resultat efter 

finansiella poster 
Nettoresultat Lämnat Erhållet 

Piteå Kommunföretag AB -9 564 -10 284 23 147 -2 565 53 055 

AB PiteBo 16 174 20 338 18 477   

Piteå Renhållning och Vatten AB 10 595 7 233 6 -4 266  

Piteå Näringsfastigheter AB (konc) 9 279 18 944 6 282 - 9 450  

Piteå Hamn AB 5 602 9 412 2 856 - 4 706  

AB PiteEnergi (konc) 57 508 69 268 27 294 -34 633  

Piteå Science Park AB -278 -2 520 3  2 565 

Årets händelser 

  
 Revidering och översyn av koncernstrategin har gjorts av koncernstyrelsen tillsammans med dotterbolagens 

styrelseordföranden 
 Implementering av koncernstrategin i dotterbolagen fortsatte under ledning av koncernVD 
 I Piteå Renhållning och Vatten AB rekryterades en ny VD som tillträdde i oktober 
 I Piteå Näringsfastigheter AB drabbades VD av en allvarlig sjukdom och ersattes under våren av en t f VD. 

Under hösten har ny VD rekryterats som tillträder i februar 2018 
 Omstrukturering av dotterdotterbolagen NBA/Norgasol fortsatte under hösten, vilket bland annat innbär att 

bolagen kommer att delas upp mellan ägarna AB PiteEnergi och Piteå Näringsfastigheter AB 
 Under året har även fortsatt arbete skett med att hitta nya ägare till Norrgasol AB. Ambitionen är att en ny 

ägare ska vara villig att investera i en LNG-terminal 
 Arbetet med att anpassa bolagen till GDPR (dataskyddsförordningen) påbörjades under hösten i samarbete 

med Piteå kommun 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 1 006 162 944 658  

Kostnader -846 729 -801 458  

Rörelseresultat 159 433 143 200  

Finansiella intäkter 1 070 1 165  

Finansiella kostnader -55 795 -62 279  

Resultat efter finansiella poster 104 708 82 086  

Bokslutsdispositioner 0 0  

Skatt -21 881 -18 938  

Årets resultat 82 827 63 148  

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 81 436 61 350  

Minoritetsintresse 1 391 1 798  

Investeringar 358 638 351 264  
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Analys 

Ekonomi 

 
Piteå Kommunföretag AB är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen Piteå Renhållning och Vatten 
AB, Piteå Näringsfastigheter AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi, Piteå Science Park AB samt Nolia AB 
som ägs till 33,33%. 
Periodens resultat för koncernen efter finansiella poster uppgår till 104,7 mkr, vilket är ett betydligt högre utfall 
jämfört med samma period föregående år samt även i jämförelse med budget. Rörelsens kostnader och intäkter är 
högre än budget men sammantaget har intäkterna ökat betydligt mer. Räntekostnaderna är även i år lägre än året 
innan. 
Koncernens totala balansomslutning uppgår till på 4 067,7 mkr. Det innebär att bolagskoncernen utgör mer än 
hälften av den totala kommunkoncernens balansomslutning för Piteå kommun. 
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Piteå Kommunföretag AB (moderbolag) 

 

Bolagets uppdrag 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom i 

huvudsak Piteå kommun samt därmed förenlig verksamhet. 
Bolaget ska utgöra ett aktivt instrument för styrning, uppföljning och ekonomisk samordning av kommunal 

verksamhet som bedrivs i bolagsform. VD i bolaget ansvarar för att samordning sker mellan bolagskoncernen och 

övriga verksamheter i kommunkoncernen. VD ansvarar vidare för att vid behov hjälpa dotterbolags VD:ar i frågor 

av strategisk eller operativ karaktär. VD har möjlighet att på eget initiativ i dialog med bolagens styrelseordförande 

delta i dotterbolagens styrelsesammanträden. 

Årets händelser 

 Ett arbete med översyn av och förslag till reviderad bolagspolicy togs fram under året 
 Under hösten engagerades VD och koncerncontroller tillsammans med några av dotterbolagen i olika 

etableringsärenden av nya eller expanderande företag 
 Implementering har skett av ett nytt koncernredovisningssystem 
 KoncernVD har koordinerat och lett arbetet med att ta fram en reviderad modell för elevbyggen, där AB 

PiteBo, Barn och Utbildning samt Samhällsbyggnadsförvaltningen medverkat 
 Finansiellt och resursmässigt medverkat till AB PiteEnergis framtagande av en hållbarhetsredovisning 
 Förkortad styrelseutbildning genomfördes av koncernVD och koncerncontroller för ledamöter och VDar 

som ej deltagit vid styrelseutbildningen 2015 
 Årsstämman beslutade i maj enligt styrelsens förslag, att lämna utdelning utifrån bokslut 2016 till ägaren 

Piteå kommun, med 8 mkr 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 518 617  

Kostnader -4 951 -3 579  

Rörelseresultat -4 433 -2 962  

Finansiella intäkter 0 7  

Finansiella kostnader -5 851 -6 609  

Resultat efter finansiella poster -10 284 -9 564  

Bokslutsdispositioner 40 215 33 712  

Skatt -6 784 -5 563  

Årets resultat 23 147 18 585  

Investeringar 28 500 3 558  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

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

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
  

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 
åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB   

 

Analys 

Ekonomi 

 
Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -10,3 mkr vilket är något bättre än budget före nedskrivning av 
aktierna i Nolia AB med -0,5 mkr. Under perioden har två lån omsatts, samt att amortering även skett på en mindre 
del av skulden, vilket sammantaget innebär att räntekostnaderna sänkts. 
Piteå Kommunföretag AB har uppfyllt målet att klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen 
för koncernen Piteå Kommunföretag AB. 

Strategiska områden 

Prioriterade mål 

Bolaget har stöttat det näringspolitiska arbete som bedrivs inom kommunen och i bolagen, samt att vidare stärka 
varumärket Piteå. Inom bolagskoncernen lyfts fram jämställdhets- och mångfaldsaspekter, bland annat genom 
redovisningar i samband med årsstämmorna. Aktivt bistått dotterbolaget AB PiteBo i arbetet med att utveckla 
potentiella nya bostäder byggda av elever vid Strömbackagymnasiet. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Piteå Kommunföretag AB har tillsammans med flera av dotterbolagen varit engagerade i ett antal 
samhällsbyggnadsprojekt som bland annat utbyggnad av hamnen på Haraholmen. 

Demokrati och öppenhet 

 
Moderbolagets hemsida har utvecklats med mer information som är tillgängligt för alla. 

Livsmiljö 

 
För att förbättra förutsättningarna för livsmiljön har AB PiteBo som ingår i koncernen färdigställt respektive 
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projekterat bostäder i centrala Piteå och i ytterområden. 
AB PiteEnergi arbetar aktivt med att öka andelen solenergi till elförsörjningen i kommunen, bland annat genom 
nybyggnationen av solcellsparken på Universitetsområdet. 
Aktivt medverkat vid framtagande av en hållbarhetsredovisning tillsammans med AB PiteEnergi. 

Framtiden  

Arbetet med implementeringen av koncernstrategin kommer att prioriteras och ledas av moderbolaget. Här är 
samordning inom koncernen viktigast för att åstadkomma effekter som lägre kostnader och förbättrad kvalitet. 
I maj träder det nya datalagringsdirektivet GDPR i kraft och det kommer att innebära betydande utmaningar. Arbetet 
med anpassningar till det nya direktivet kommer att fortsätta under ledning av moderbolaget. 
De förändringar avseende begränsade ränteavdrag för företag och som planeras införas av regeringen under året 
kommer när dom införs påverka såväl moderbolaget som döttrarna negativt. Viktigt är att när besked kommer om 
vilka regler som ska gälla anpassa moderbolaget och döttrarna så långt det går. 
Under 2018 finns risk att styrräntan kan höjas men då marginellt och förmodligen först mot slutet av året. Med tanke 
på lånebild och gällande finanspolicy förväntas inte eventuella höjningar av Riksbankens styrränta påverka 
moderbolagets eller dotterbolagens resultat nämnvärt under året. 
Den koordinering av näringslivsarbetet med aktörer som PIKAB med dotterbolagen, Näringslivskontoret och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen måste intensifieras under kommande år. Med ny näringslivschef finns goda 
möjligheter att arbetet kan bli framgångsrikt. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 
utdelningen med 5,0 mkr från och med 

2017. Total utdelning ska omfatta 
8,0 mkr. 

 Klar 
Koncernbudget 2017 ÅR 2017  

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 

nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 

omarbetas till nyckeltal. Där så är 

möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar 
Koncernbudget 2017 ÅR 2017  

AB PiteBo ska verka för att bidra till 
kommunkoncernens mål att utdela 8 

miljoner kr till ägaren 

 Klar 
Koncernbudget 2016 ÅR 2017 Samtliga bolag har i uppdrag att bidra till 

kommunkoncernens mål. 
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AB PiteBo 

 

Bolagets uppdrag 

AB PiteBos huvuduppgift är att på uppdrag av Piteå kommun arbeta för att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra 

kommunens bostadspolitiska ambitioner genom att trygga tillgången på bra bostäder och i förekommande fall 

lokaler som upplåts med hyresrätt, alt kooperativ hyresrätt, inom kommunen. På så sätt tillhandahålls prisvärda 

bostäder i en miljö där människor trivs och kan utvecklas på ett positivt sätt med inflytande på sitt boende. 
Bolaget ska vara delaktiga och ledande i arbetet att uppfylla Piteå kommuns ansvar inom bostadsförsörjningen i 

kommunen. Därför ska bolaget ha en marknadsandel inom Piteå kommun avseende bostäder som upplåts med 

hyresrätt som långsiktigt uppgår till minst 45 % och högst 55 %. 

Årets händelser 

 Färdigställande av produktion av 60 lägenheter i Stadstornet samt uthyrning av samtliga lägenheter. 
 Färdigställande av produktion av 6 lägenheter i Strömbackaelevernas Hus 3 på Furulund samt uthyrning av 

samtliga lägenheter. 
 Fortsatt hög investeringsnivå på ca 88 mkr med fördelning både i nyproduktion och i de befintliga 

fastigheterna. 
 Ett framtida upplägg för elevbyggen på Strömbacka gymnasium är fastställt med syfte att trygga elevbyggen 

på kort och lång sikt. 
 Bolaget har genomfört en större om- och tillbyggnad av Källbogården på uppdrag av socialtjänsten. 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 243 972 236 695  

Kostnader -204 569 -200 532  

Rörelseresultat 39 403 36 163  

Finansiella intäkter 2 6  

Finansiella kostnader -19 067 -19 995  

Resultat efter finansiella poster 20 338 16 174  

Bokslutsdispositioner -2 509 -5 494  

Skatt 648 -2 310  

Årets resultat 18 477 8 370  

Investeringar 88 774 148 178  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

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

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 

åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB   

 

Analys 

Ekonomi 

 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,3 mkr, vilket gav en avkastning på 6,2 %. Resultatet har stärkts 
jämfört med föregående år och överträffar även det budgeterade resultatet på ca 15 mkr. Negativt är de många 
vattenskadorna som lett till betydande kostnadsökningar av reparationer samt den låga ökningen av hyresnivån. På 
den positiva sidan finns en historiskt låg räntekostnad, en engångshöjning av hyra för p-platser samt en försäljning av 
48 studentlägenheter till Framnäs folkhögskola. Soliditeten uppgick till 26,5 % vilket är en ökning från föregående 
år. Både avkastning och soliditet för 2017 överträffar ägardirektivets långsiktiga krav. 

Personal 

 
Bovärdarnas arbete har organiserats om till 18 bovärdsområden och en projektgrupp. Syftet är att öka 
utvecklingsmöjlighet i bostadsområdena, minska sårbarheten vid frånvaro samt öka avlastning vid toppar. Samtliga 
medarbetare har utbildats i mångkulturella möten. Ca 45 träningspass har genomförts gemensamt där hälften av alla 
medarbetare deltagit en eller flera gånger. Hälsoundersökningar har erbjudits alla medarbetare varav 90 % deltagit. 
Ett hälsoprojekt har genomförts med 11 motiverade medarbetare (varav 4 kvinnor) med fokus på kost och motion. En 
handlingsplan mot kränkande särbehandling har antagits och kommunicerats till alla medarbetare. Särskilt fokus har 
legat på kränkande beteende utifrån ett könsperspektiv. Sjukfrånvaron ligger på endast 1,5 % för perioden jan till nov 
2017. Det är historiskt låg nivå och kan jämföras med 3,5 % för motsvarande period 2016. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Bolaget har arbetat aktivt med nyproduktion i 3 olika projekt. Projekten är Stadstornet (60 lägenheter), Hus 3 på 
Furulund (6 lägenheter) samt Hus 4 på Furulund (4 lägenheter). Samtliga dessa projekt bidrar till kommunens 
prioriterade mål med fler bostäder (tillväxt), nya bostadsmiljöer (attraktiva och varierande boendemiljöer) samt en 
mångfald i bostadsalternativ för olika kundgrupper. Bolaget har finansierat och genomfört om- och tillbyggnad av 
Källbogården i enlighet med socialtjänstens önskemål. Förändringen ger förutsättningar för ett långsiktigt 
verksamhetsutövande i lokalerna och samtidigt har 18 trygghetslägenheter erbjudits hyresgäster över 75 år. 
Bolaget har genomfört 5 utemiljöprojekt för att skapa attraktiva bostadsområden med inriktning på nya rabatter, nya 
p-platser, nya sittmiljöer samt plantering av träd. Två exempel är nyanläggning av utemiljöerna på Stadstornet och 
Parkhusen i Bergsviken. Under 2017 har parkförvaltningen och PiteBo tagit över ansvaret för Solanderparken enligt 
önskemål från den lokala föreningen. 
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Utbildning, arbete och näringsliv 

 
PiteBos samarbete med Strömbackaskolans byggprogram skapar praktikplatser för elever på en byggarbetsplats. 
Syftet är att säkerställa god kvalitet på utbildningen och ge goda och jämställda förutsättningar för samtliga elever 
oavsett kön och tillgång till personligt nätverk på arbetsmarknaden. Målet är en produktion på 6 lägenheter pågående 
över tiden. Under 2017 har produktion av 6 lägenheter färdigställts i Hus 3 och markarbetet för Hus 4, 4 lägenheter, 
har inletts. Detta överträffar målsättningen på 6 lägenheter i produktion. Bolaget och Piteå kommun har enats om ett 
framtida upplägg för elevbygge som tryggar elevernas högkvalitativa praktik på kort och lång sikt. 

Demokrati och öppenhet 

 
I samarbete med hyresgästföreningen har etablerats ett gårdsgruppsystem i bolagets bostadsområden. Syftet är att ge 
hyresgästerna möjlighet att påverka utvecklingen av sin boendemiljö. Under 2017 har etableringsarbetet fortsatt med 
ett fördjupat samarbete mellan bovärdarna och hyresgästerna. 
Slumpvis tilldelning av lägenheter som ett alternativ till det ordinarie kösystemet och som inte bygger på köpoäng. 
Detta ger unga och inflyttare större möjlighet till bostad. 
Under 2017 har 66 lägenheter tilldelats kommunen för bostäder till nyanlända. Målet på 50 lägenheter överträffades 
med 32 %. Samtliga medarbetare har utbildats i mångkulturella möten med syfte att öka kompetensen som hyresvärd 
för hyresgäster från olika kulturer. 
Tilldelning av lägenheter sker på ett objektivt sätt utan hänsyn till kön, ålder, etnicitet eller religion. Under 2017 har 
den digitala felanmälan kommunicerats ut till hyresgästerna vilket bidrar till ökad kvalitet samt ökad jämställdhet i 
service. Den planerade lönekartläggningen för 2017 har skjutits fram i tid till 2018. 

Livsmiljö 

 
Under 2017 genomfördes konvertering av ventilationen i 57 lägenheter. Investeringen medför en ökad komfort för 
hyresgästerna samtidigt som drift och skötsel kan effektiviseras. Målsättningen var ca 40 lägenheter. Bolaget 
genomförde en varumärkesundersökning under 2017 där 300 medborgare i Piteå kommun tillfrågades om PiteBos 
styrkor och svagheter. Utfallet var positivt för bolaget med bland annat ett högt betyg för trygga och säkra 
bostadsområden. 

Framtiden  

Riksbanken räknar med att styrräntan långsamt kommer att höjas från mitten av 2018, andra bedömare tror att 
höjningen kommer senare. Bolaget har en hög låneskuld och kommer att påverkas den dag bolagets räntor förändras 
märkbart. För bolaget är det angeläget att arbeta ned låneskulden via amorteringar. Ytterligare en konsekvens av en 
räntehöjning är negativ påverkan på fastigheters marknadsvärde vilket ökar riskerna för nedskrivning. Under 2018 
planerar regeringen att införa begränsningar på ränteavdragen för bolag. Sådana begränsningar kommer att påverka 
AB Pitebo negativt. 
De låga hyreshöjningarna under senare år ger anledning till oro och en högre nivå är avgörande för att kunna mäkta 
med behov av underhåll och ägarens krav på nyproduktion. Efterfrågan på nyproducerade lägenheter med hög 
hyresnivå avmattas i Piteå och det kommer resultera i att fastighetsägare blir allt mer försiktiga i sitt risktagande i 
nya projekt. Detta gäller även PiteBo. Det kan innebära att färre projekt kommer att realiseras och kraven för att 
genomföra ett projekt kommer att öka vad avser läge och kostnadseffektiv produktion. Givet denna situation arbetar 
bolaget vidare med ambitionen att konkretisera nyproduktionsprojekt under 2018. 
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Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 
nyckeltal som är flyttade från tidigare 

bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 
omarbetas till nyckeltal. Där så är 

möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar 
Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Styrelsen har gjort en genomgång av 

mål och nyckeltal för 2017 i samband 
med beslut om budget 2017. 

AB PiteBo ska verka för att bidra till 
kommunkoncernens mål att utdela 8 
miljoner kr till ägaren 

 Klar 
Koncernbudget 2016 ÅR 2017 Bolaget har i uppdrag att bidra till 

kommunkoncernens mål. 
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AB PiteEnergi (koncernen) 

 

Bolagets uppdrag 

AB PiteEnergi ska på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånare och företag inom, i huvudsak 

Piteå kommun, med energi i form av el, fjärrvärme samt infrastruktur inom data- och telekommunikationsområdet. 

Detta för att bidra till att tillskapa en god livs- och företagsmiljö i kommunen och på övriga marknader där bolaget 

verkar. Bolaget ska verka för en konkurrenskraftig prissättning samt en väl utvecklad miljöprofil på de produkter 

och tjänster man tillhandahåller. 
Bolaget ska också genom en långsiktig, aktiv och väl strukturerad utvecklingsverksamhet arbeta för en ökad tillgång, 

produktion och användning av förnyelsebar energi. 

Årets händelser 

 Den höga utvecklingstakten i Piteå har medfört positiva effekter på företagets affärer, främst i form av 
många nyanslutningar till el-, och bredbandsnäten. 

 Mycket nederbörd har lett till hög vattenkraftsproduktion. Sikfors kraftstation har 2017 visat rekordstor 
produktion, vilket har påverkat resultatet positivt. 

 Under 2017 har PiteEnergi i samverkan med bl a Piteå Science Park byggt en solcellsanläggning som 
kombinerar både forskning och skapandet av en social mötesplats, den enda i sitt slag i världen - Solvåg. 

 I koncernen ingår Lillpite Kraft AB som producerar småskalig vattenkraft. Krav på byggnation av 
fiskvandringsvägar gör att verksamheten ej bedöms ge framtida lönsamhet, varför ansökan om rivning ska 
ske till Mark & Miljödomstolen. Beslutet togs under 2017. 

 PiteEnergi har i en medarbetarundersökning blivit certifierad som ett Great Place To Work, 92 % av 
medarbetarna är stolta över vad PiteEnergi bidrar med till samhället. 

 Enligt kundundersökning genomförd i december visar det sig att företaget fått högst kundbetyg i branschen; 
1:a gällande både elnät och elhandel - privat-, och företagskunder samt för fjärrvärme företagskunder. 
Fjärrvärmens privatkunder ger oss delad 2:a plats. Ett mycket positivt resultat som ger verksamheten 
incitament att bli ännu bättre i framtiden. 

 Arbete med framtagande av en hållbarhetsredovisning inleddes under året. 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 503 383 472 861  

Kostnader -428 060 -407 961  

Rörelseresultat 75 323 64 900  

Finansiella intäkter 258 273  

Finansiella kostnader -6 313 -7 665  

Resultat efter finansiella poster 69 268 57 508  

Bokslutsdispositioner -34 633 -28 753  

Skatt -7 938 -6 485  

Årets resultat 26 697 22 270  

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 27 294 22 301  

Minoritetsintresse -597 -31  

Investeringar 102 136 94 845  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

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

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 
åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB   

 

Analys 

Ekonomi 

 
Företagets finansiella ställning är god och årets resultat är det högsta i historien, vilket ger en ekonomisk hållbarhet 
som möjliggör fortsatt utveckling av företaget, medarbetarna och Piteå. 

Personal 

 
Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning av "Great Place To Work" (som är ett certifieringsprogram 
för arbetsplatser), och resultatet visar att  92 % av medarbetarna är stolta eller mycket stolta över vad PiteEnergi och 
verksamheten bidrar med, ett gott betyg på att trivseln är hög och att företaget är en god arbetsgivare. Många 
satsningar på arbetsmiljö och hälsofrämjande åtgärder ger en långsiktigt hållbar arbetsplats för medarbetarna. 
Sjukfrånvaron har minskat under året och ligger på 2,87 %. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
PiteEnergi har under 2017 bidragit till tillväxten i Piteå genom att leverera infrastruktur till nybyggnationer och 
företagande. Genom konkurrenskraftig prisbild till kund och säkra leveranser bidrar företaget till att Piteå är 
attraktivt för såväl privata kunder som företagskunder. 
Exempel under året är omprioriteringar av investeringsplaner för att tillgodose företagskunders behov av 
effektökning av elnätet, leverans av energilösningar i form av nytt fjärrvärmenät i samband med ny husfabrik på 
Haraholmen, samt dessutom Sveriges största takmonterade solcellsanläggning på taket i samma fabrik. 

Demokrati och öppenhet 

 
PiteEnergis värdegrund Lokaltänksamhet bygger på Kundnytta, Omtänksamhet och Hållbarhet; värden som 
verksamheten strävar mot i affärsplanen och avdelningarnas verksamhetsplaner. Under året har en 
hållbarhetsredovisning tagits fram som tydligt och transparent visar arbetet med ekonomisk, social och miljömässig 
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hållbarhet. God kommunikation med omvärlden, samverkan med kunder och ägare är viktig och sker kontinuerligt. 

Livsmiljö 

 
Företaget jobbar ständigt med att på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose privatpersoner och företag 
med el och värme samt infrastruktur inom data- och telekommunikation, helt enligt ägardirektivet. Företaget är 
effektivt och miljöfokuserat med hög leveranskvalitet och få leveransavbrott. Prisnivåerna på el och fjärrvärmeär 
konkurrenskraftiga i förhållande till branschen. All el som säljs är ursprungsmärkt, fjärrvärmen kommer till >95 % 
från förnybara källor. 

Framtiden  

Energibranschen är inne i en omvälvning då den tekniska utvecklingen går fort. Digitalisering, solenergi och 
laddningsbara fordon kommer att påverka produkt-, och tjänsteutbud i framtiden och locka nya intressenter till de 
marknader PiteEnergi verkar inom. Energipolitiken har en framskjuten roll i det framtida EU som branschen behöver 
följa och påverka för att skapa långsiktiga spelregler. 
Nuvarande tjänster och produkter behöver, förutom att underhållas, även ständigt utvecklas. Marknader utvecklas 
fort och kundernas krav på leverantörer ökar. Digitaliseringens snabba utveckling kräver innovativa lösningar som 
ökar kundvärde, vilket i sin tur kräver hög digital kompetens. För att utveckla kompetensen och locka nya talanger 
till företagets framtida resa krävs att PiteEnergi fortsätter arbetet med att skapa en transparent och utvecklande 
arbetsplats. 
  

Åtgärder och uppdrag 

  
  

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 

o strykningar). Särskilt fokus på de 
nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 

önskvärt kan strukna bolagsmål 
omarbetas till nyckeltal. Där så är 

möjligt föreslå ett önskat målvärde för 

en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar 
Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Inga förslag till ändringar. 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 
utdelningen med 5,0 mkr från och med 
2017. Total utdelning ska omfatta 
8,0 mkr. 

 Klar 
Koncernbudget 2017 ÅR 2017 PiteEnergi levererar till Pikab ett 

koncernbidrag på 34,6 Mkr vilket ger 
Pikab goda förutsättningar att öka 
utdelningen till Piteå kommun. 
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Piteå Hamn AB 

 

Bolagets uppdrag 

Piteå Hamn AB skall i syfte att befrämja främst den industriella utvecklingen inom kommunen bedriva hamnrörelse 

med tillhörande logistiklösningar på ett kostnadseffektivt sätt, äga och förvalta fast och lös egendom. 
Bolaget ska samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att optimera kostnader och stärka 

hamnverksamheten. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att den utgör ett konkurrenskraftigt alternativ vid 

godstransporter. 

Årets händelser 

 Projekt ”Utveckling Haraholmens logistikcentrum etapp 2” påbörjades under året. Det innebär uppbyggnad 
av en ny hamndel i form av ny kaj anpassad för tunga lyft och anslutande infrastruktur. Hamndelen tas i 
drift årsskiftet 2018/19. 

 All-time-high vad gäller export av pappersprodukter. 
 Beslut om finansiering av ytterligare en etapp avseende 179 vindkraftverk Markbygden, med genomförande 

2018-19 kommer att innebära omfattande logistik via Piteå hamn. 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 37 294 33 864  

Kostnader -26 369 -26 528  

Rörelseresultat 10 925 7 336  

Finansiella intäkter 0 9  

Finansiella kostnader -1 513 -1 743  

Resultat efter finansiella poster 9 412 5 602  

Bokslutsdispositioner -5 733 -3 454  

Skatt -823 -527  

Årets resultat 2 856 1 621  

Investeringar 52 186 15 684  

 

  



93 
 

Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

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

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 

åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB   

 

Analys 

Ekonomi 

 
Bolagets resultat efter finansiella poster är 9,4 mkr, vilket är väl över bolagets budget. Avvikelsen mot budget och 
även prognos beror på ökade godsvolymer samt tillkommande affärer lagring i magasin och på planer. 
Trenden förstärks med färre men större fartyg med ökad transporterad volym per fartyg. Den totala godsvolymen 
över Haraholmens logistikcentrum har ökat med 4 % jämfört med föregående år. Relaterat till olika godssegment har 
pappersprodukter och petroleumprodukter ökat och övriga godssegment är relativt oförändrade. Containertrafiken 
mätt i antal TEU har minskat med 6 % under året på grund av omstruktureringar inom den globala 
containermarknaden, som även fått konsekvenser för trafiken till Piteå. 
Trafiken via farleden genom Pitsund har minskat på grund av att SCA s hamn i Munksund är stängd sedan augusti 
2017 för ombyggnationer. 
Bolagets resultat efter skatt är 2,9 mkr. 
Bolagets översiktliga prognos för åren 2018-2020 visar ett resultat som sjunker kraftigt från nuvarande nivå. 
Resultatet kan förbättras via tillkommande affärer inom segmentet projektlaster, men det råder viss osäkerhet kring 
utvecklingstakten vad gäller exempelvis vindkraft i Markbygden. 
Med den stabila resultatnivån Piteå Hamn påvisat under ett flertal år har bolaget bidragit till en finansiellt hållbar 
ställning inom kommunkoncernen. På grund av omfattande investeringar kommer det ekonomiska bidraget till 
ägarna att minska från 2019. 
Genomförda investeringar under 2017 består i huvudsak av pågående projekt ”Utveckling Haraholmens 
logistikcentrum, etapp 2” samt iordningställande av ytterligare planer för lagring av gods. 
Planerade investeringar behövs utifrån ett tillgänglighets- och kapacitetsperspektiv i bolagets strävan att generera 
ökade logistikflöden till nytta för regionalt näringsliv. 

Personal 

 
Bolaget har en jämn fördelning mellan män och kvinnor, sett till både anställd och inhyrd personal. Bolaget har 
under 2017 byggt om kontoret ute på Haraholmen för att skapa effektivare ytor och ökad trivsel bland personalen. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

På en övergripande nivå och utifrån uppdraget uttryckt i ägardirektivet, så kan måluppfyllelsen anses vara god. 
Bolagets verksamhet vid Haraholmens logistikcentrum har stor betydelse för näringslivet såväl inom kommunen som 
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inom regionen. Om regionens tillverkande företag fortsätter investera i befintliga och nya produktionsenheter, bidrar 
detta till tillväxt och nya arbetstillfällen. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Bolaget bidrar till en positiv befolkningsutveckling via utvecklingen av Haraholmens logistikcentrum, vilket är en av 
förutsättningarna för näringslivets fortsatta konkurrenskraft. 
Utvecklingen av Haraholmens logistikcentrum med investeringar i ny infrastruktur ger goda förutsättningar för 
fortsatt utveckling av affärer och logistikflöden. De under senare år etablerade logistikflödena, ex containertrafik, 
stödjer exportföretagens framtida investeringar och framtida konkurrenskraft kopplat till transporter. 

Demokrati och öppenhet 

 
Bolaget har en begränsad personalstyrka och köper in externa tjänster i stor omfattning, och har därmed begränsade 
möjligheter att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv. Vid upphandlingen av hamnprojektet har aspekten beaktats. 

Livsmiljö 

 
Bolaget strävar efter att minimera avtrycket på miljön orsakad av verksamheten via olika typer av åtgärder. Perioden 
visar en trend att en större volym gods transporteras på färre men större fartyg, vilket minskar de negativa effekterna 
på miljön. 
Styrning sker exempelvis via miljödifferentierade avgifter, att erbjuda möjlighet till elanslutning vid kaj och en 
medveten strävan efter ökad andel linjesjöfart, vilket är en förutsättning för ökad sjöfart, vilket minskar utsläppen till 
luft. 
Bolaget har även investerat i ett elektrifierat inkommande järnvägsspår vilket möjliggör miljövänliga transporter med 
eldrivna lok. Bolaget fortsätter även investera enligt plan i omvandling till energieffektiv belysning, vilket har sänkt 
energiförbrukningen. 

Framtiden  

Strategiska infrastrukturprojekt av nationell betydelse är Norrbotniabanan och Luleå hamns projekt Malmporten. 
Dessa är av stor betydelse för regionen då Norrbotniabanan kommer att innebära en ökad rörlighet inom den 
regionala arbetsmarknaden och Malmporten innebär förbättrade möjligheter för större fartyg och därmed ökad 
sjöfart. 
Det finns utmaningar i form av ökade statliga avgifter som drabbar transportköparna/näringslivet i form av ökade 
transportkostnader, under 2017 har beslutats om ökade farledsavgifter och lotsavgifter som gäller från 2018. 
Tillsammans med hamnoperatören bidrar Piteå Hamn till att bibehålla samt öka företagens konkurrenskraft via 
kostnadseffektiva miljövänliga logistiklösningar. En stor del av verksamheten bygger på en väl fungerande sjöfart, 
vilket är en förutsättning för fortsatta investeringar i regionens tillverkande företag med tanke på det många gånger 
långa avståndet till marknaden. 
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Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 
utdelningen med 5,0 mkr från och med 
2017. Total utdelning ska omfatta 
8,0 mkr. 

 Klar 
Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Bolaget har på senare år levererat goda 

resultat och har under åren 2015-17 
delat ut 3,4 Mkr i genomsnitt, vilket 
innebär en genomsnittlig nivå på drygt 

10 % relaterat till omsättning. 
Investeringstakten är för närvarande 
hög, vilket avspeglar sig i vår 

resultatplan för åren 2018-20. Bolagets 
prognos visar därmed på en lägre 
utdelningsnivå än tidigare från 2019. 

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 

o strykningar). Särskilt fokus på de 
nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 

önskvärt kan strukna bolagsmål 
omarbetas till nyckeltal. Där så är 
möjligt föreslå ett önskat målvärde för 

en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar 
Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Bolaget reviderar årligen nyckeltalen 

som ska rapporteras till ägaren. De ska 

vara relevanta i förhållande till 
strategiska områden och prioriterade 
mål. 
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Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 

 

Bolagets uppdrag 

Piteå Näringsfastigheter AB skall främja sysselsättningen och bidra till en differentiering av näringsliv och 

arbetsmarknad inom Piteå Kommun genom att uppföra, äga, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och lokaler 

för industri-, kontors-, utbildnings- och offentlig verksamhet samt handel. Därutöver äga och förvalta aktier i dotter- 

och intressebolag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål, utan att det innebär spekulativ verksamhet. 
Bolaget skall med beaktande av kommunens tillväxtpolitiska ambitioner bedriva sin verksamhet på ett affärsmässigt 

och kostnadseffektivt sätt men i vissa fall med ett kalkylerat högre risktagande än vad som kan vara affärsmässigt 

motiverat om detta bidrar till en ökad sysselsättning inom kommunen. 

Årets händelser 

 Under året förvärvades fastigheten som tidigare innehöll restaurang Sjöbodan på Västra Kajen 
 Omfattande om- och tillbyggnad av fastighet i Öjebyn för Datacenter 
 Restaurangen i Furunäsets Företagsby har helrenoverats under 2017 och planeras invigas i januari 2018   
 Våren 2017 blev VD allvarligt sjuk och och kunde inte återgå till arbetet. Resterande del av året har VD-

tjänsten upprätthållits av Nina Sjömark. Till ny VD har därefter David Wimander rekryterats, som tillträder 
tjänsten i februari 2018. 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 137 998 130 401  

Kostnader -101 559 -100 027  

Rörelseresultat 36 439 30 374  

Finansiella intäkter 900 555  

Finansiella kostnader -18 395 -21 650  

Resultat efter finansiella poster 18 944 9 279  

Bokslutsdispositioner -9 450 -4 640  

Skatt -3 212 -616  

Årets resultat 6 282 4 023  

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 4 294 2 194  

Minoritetsintresse 1 988 1 829  

Investeringar 68 282 53 678  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

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

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 
åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB   

 

Analys 

Ekonomi 

 
Koncernen visar ett positivt resultat och når väsentligt över det avkastningskrav på 5% som ägarna ställt. Soliditeten 
stärks därmed och fortsätter närma sig ägarkravet på 20%. Efterfrågan på lokaler har varit fortsatt stor och intäkterna 
har därmed ökat och koncernen uppvisar den högsta omsättningen någonsin. Det innebär dock också att koncernen 
uppvisar en vakansgrad om 2,5%, vilket är lägre än den lokalreserv på mellan 3-5% som är det uppställda målet av 
ägarna. 

Personal 

 
Koncernen arbetar aktivt med hälso- och friskvård och för en jämnställd arbetsplats. Bolaget genomför regelbundna 
arbetsklimatsbedömningar som utärderas och följs upp. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Koncernen har fortsatt stödja näringslivet i Piteå, Piteå Science Park och Näringslivskontoret genom att 
tillhandahålla attraktiva och ändamålsenliga lokaler och på så sätt främja tillväxten i kommunen. Värdet av mångfald 
har beaktats vid rekryteringar och i upphandlingar. Koncernen har aktivt deltagit i att utforma, utveckla och påverka 
stadsbilden genom att vårda och hålla en god klimat- och underhållsstatus i fastigheternas yttre och inre miljö. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Koncernen bidrar fortsatt till såväl etablering av nya som utveckling av befintliga företag och samhällsstödjande 
verksamhet genom att äga och förvalta fastigheter med fokus på att utveckla Piteå. 

Demokrati och öppenhet 

 
Koncernen verkar i allt arbete för jämställt och demokratiskt samhälle och det ska prägla kontakten med hyresgäster, 
samarbetspartners, leverantörer och övriga intressenter. 

Livsmiljö 

 
Koncernen satsar fortsatt på att utveckla såväl den inre som ytter miljön i och kring fastigheterna. Genom långsiktigt 
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miljöarbete skapas attraktiva miljöer och bidrar till ett hållbart samhälle med inriktning på energioptimering, 
minskning av fossila bränslen och icke förnyelsebara ämnen. 

Framtiden  

Konsumentprisindex ökade med mer än 2% under 2017 vilket innebär att hyror knutna till index kommer att 
uppräknas 2018. Räntorna förväntas fortsatt vara låga liksom elpriserna. Ett intensivt arbete med att öka intäkter och 
minska kostnader och risker under de senaste åren har medfört positiva resultat i koncernen vilket också förväntas 
under 2018. Ambitionen är att förstärka det planerade underhållet under 2018 vilket då kan komma att påverka 
resultatet. Efterfrågan på lokaler ser dock fortsatt stark ut. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 
utdelningen med 5,0 mkr från och med 
2017. Total utdelning ska omfatta 

8,0 mkr. 

 Klar 
Koncernbudget 2017 ÅR 2017  

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 

/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 
nyckeltal som är flyttade från tidigare 

bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 
omarbetas till nyckeltal. Där så är 

möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar 
Koncernbudget 2017 ÅR 2017  
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Piteå Renhållning och Vatten AB 

 

Bolagets uppdrag 

Piteå Renhållning och Vatten AB skall, inom gällande tillstånd och verksamhetsområde, på ett miljömässigt och 

kostnadseffektivt sätt tillgodose invånarnas och företagens behov med hantering av avfall samt svara för vatten- och 

avloppsanläggningarna för Piteå kommuns räkning. Genom enkelhet och ekonomiska styrmedel skall bolaget verka 

för en ökad återvinning och en minskning av avfallsmängder till deponi. Producerat vatten ska vara av god kvalité 

och omhändertagandet samt reningen av avloppsvatten och liknande ska ske så att vattenmiljön skyddas. 

Årets händelser 

 David Öquist anställdes som ny VD i oktober, David har tidigare haft ledande befattningar inom stål- och 
kemiindustrin 

 Bredviksbergets avfallsanläggning har fått utökade öppettider, nya mottagningsplatser samt öppnat 
möjligheten att lämna saker till återbruk 

 Utvecklingsprojektet grön rutt har färdigställts under året 
 Projekteringen av det nya VA-verksamhetsomårdet på Renön/Nötön har pågått under året och upphandling 

sker under första kvartalet 2018  
 Beslut att återbetala särtaxan till samtliga kunder inom verksamhetsområdet Hemlunda/Vitsand, ett rättvist 

agerande utifrån Mark- och Miljööverdomstolens beslut i frågan. 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 154 489 147 691  

Kostnader -141 737 -131 581  

Rörelseresultat 12 752 16 110  

Finansiella intäkter 46 49  

Finansiella kostnader -5 565 -5 564  

Resultat efter finansiella poster 7 233 10 595  

Bokslutsdispositioner -7 206 -10 593  

Skatt -21 2  

Årets resultat 6 4  

Investeringar 45 679 39 234  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

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

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 

åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB   

 

Analys 

Ekonomi 

 
Årets resultat efter finansiella poster blev 7,2 mkr vilket är 2,5 mkr bättre än budgeterat resultat. Den största faktorn 
till det positiva resultatet är att samtliga intäktsslag ökade mer än väntat. På kostnadssidan blev utfallet något högre 
än budget, främst på grund av höga produktionskostnader beroende på väderlek samt underhåll och reparationer. 
Detta vägdes däremot upp av det starka intäktsutfallet. 
Både VA-verksamheten och avfallverksamheten landade på ett bättre resultatutfall än budget. För VA-verksamheten 
kommer den övervägande delen av det positiva resultatet att fonderas till projektet att inrätta ett nytt 
verksamhetsområde på Renön/Nötön. 
Såväl ledningsnät som anläggningar är i behov av upprustning. Arbete med att trygga kvalitet och leveranssäkerhet 
för en framtida vattenförsörjning är fortsatt prioriterat. Investeringbehovet förväntas öka över tid och i framtiden 
kommer det att innebära ett ökat lånebehov och därmed även ökade taxor. Även likviditeten förväntas att på lång sikt 
bli ansträngd på grund av investeringsbehovet inom VA-verksamheten. 

Personal 

 
Under året har fem personer tillsvidareanställts, en utredningsingenjör och en drifttekninker inom VA-verksamheten 
samt tre chaufförer inom Avfallsverksamheten. Anställningar har sin grund i ett delvis utökat behov, men även på 
grund av en pensionsavgång och att en medarbetare valt lämna bolaget. 
Året har innefattat en hälsoundersökning samt en psykosocial medarbetarenkät som genomförts. Den psykosociala 
medarbetarenkäten fick ett något bättre utfall än tidigare vilket är positivt. Ett nytt tidsregistrering- och 
schemaplaneringsprogram har också tagits i drift under året. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Genom försörjning och utbyggnation av ett kvalitativt kommunalt vatten och avlopp samt en väl fungerande 
avfallsinsamling bidrar bolaget till att skapa förutsättningar för attraktiva och varierande boendemiljöer inom 
kommunen. Utvecklingsarbetet på Bredviksbergets avfallsanläggning bidrar även till en attraktiv kommun genom 
ökad service och tillgänglighet för medborgarna. 

Utbildning, arbete och näringsliv 
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Utifrån ett påbörjat samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen har en praktikant tagits 
emot på Bredviksbergets avfallsanläggning. 
Under året har bolaget även stöttat kommunen i företagsetableringsfrågor samt investerat i förnyat VA-ledningsnät 
vid det expansiva Acusticumområdet. 

Demokrati och öppenhet 

 
Under året har 531 elever och studenter fått information om sorterings- och avfallsfrågor. Många av dessa 
informationsträffar har genomförts via ett samarbete med Svenska för invandrare (SFI) och språkslussen. Det har 
även anordnats studiebesök på Bredviksbergets avfallsanläggning. Detta arbete utförs dels för att sprida kunskap om 
avfallssortering men även för att främja integrationen och mångfalden inom kommunen. 

Livsmiljö 

 
Projekteringen av det nya VA-verksamhetsområdet på Renön/Nötön har pågått under året och utförandet av projektet 
är planerat att starta upp 2018. 
Tillsammans med Piteå kommun har samrådsmöten kring förslag av vattenskyddsområde utförts för allmänhet, 
berörda verksamhetsutövare och fastighetsägare samt myndigheter. Projektgruppen har påbörjat en översyn av 
förslaget utifrån de synpunkter som inkommit. 
För att öka tillgängligheten på Bredviksbergets avfallsanläggning har öppettiderna utökats under året. Projektet grön 
rutt har slutförts och möjligheten för återbruk har inrättats. Dessa två insatser bidrar till miljönyttan i samhället. 

Framtiden  

Utvecklingsarbetet inom bolaget kommer fortsatt att vara i fokus. Under hösten 2017 påbörjades arbetet att ta fram 
en verksamhetsplan som sträcker sig från 2018 till 2020. Verksamhetsplanens syfte är att tydliggöra prioriteringar 
och på ett strukturerat sätt styra verksamheten mot de mål och direktiv som är satta av ägaren. Verksamhetsplanen 
kommer under 2018 att beslutas i styrelsen och sedan tas vidare i organisationen för att skapa delaktighet och 
verksamhetsnära aktiviteter kopplade till de prioriterade fokusområdena. 
Inom området för vatten och avlopp är kvalitet och leveranssäkerhet prioriterat. Inom VA-verksamheten pågår 
flertalet omfattande utredningsfrågor som spänner över lång tid. Bland annat arbetet med att etablera 
vattenskyddsområde, utveckla beredskapsplanen för dricksvattenförsörjning och utredning kring förnyelsetakt på 
ledningsnätet. Upphandling av entreprenad för det nya verksamhetsområdet på Renön/Nötön genomförs under första 
kvartalet 2018 och utförandet av projektet kommer pågå under åren 2018-2019. I den, av kommunfullmäktige, 
beslutade VA-planen är Renön/Nötön det första verksamhetsområdet som får kommunalt vatten och avlopp. 
Tillståndsansökan för miljötillstånd gällande mottagningsanläggningen för oljeförorenat avfall på Haraholmen är en 
viktig pusselbit i utvecklingen av verksamheten. Tillståndsansökan beräknas vara klar för inlämning i slutet av 2018. 
I slutet av räkenskapsåret 2017 beslutades att byta drivmedel till de tunga fordonen och driva samtliga tunga fordon 
på det förnybara och fossilfria bränslet HVO. Införandet av HVO är även den en betydande aktivitet som bidrar till 
miljönyttan i samhället. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 
utdelningen med 5,0 mkr från och med 

2017. Total utdelning ska omfatta 
8,0 mkr. 

 Klar 
Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Bolagets resultat är bättre än 

budgeterat resultat och därmed bidrar 

bolaget med ett högre koncernbidrag än 
vad som var budgeterat. 

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 

/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 

nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 

omarbetas till nyckeltal. Där så är 
möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar 
Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Under året har bolaget påbörjat arbetet 

med att ta fram en ny verksamhetsplan. 
Verksamhetsplanen kommer sjösättas 

under 2018 och befintliga nyckeltal kan 
komma att justeras i samband med 
detta. 
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Piteå Science Park AB 

 

Bolagets uppdrag 

Bolaget ska på ett kostnadseffektivt sätt bedriva försäljning av tjänster avseende utbildning och forskning, 

näringslivsutveckling inom kulturella och kreativa näringar samt inom cleantech området. Verksamheten ska 

bedrivas med inriktning på interaktion mellan kultur, forskning, utbildning och näringsliv. 

Årets händelser 

 Bolaget har utökats till tre miljöer; Universitetsområdet, Industrigatan och Öjebyn. Alla ligger intill ett 
forskningsinstitut (RISE Interactive, RISE ETC och Swerea Sicomp). 

 Etablering och genomförande av regionala kluster inom kreativa näringar, bioekonomi och komposit. 
 Start av flera nya projekt med fokus på innovation och förnybar energi. 
 Aktiv satsning på spelindustrin för att Piteå ska få en ledande roll främst vad det gäller musik och ljud för 

spel. 
 Etablering av mikrolån och innovationslån till nya tjänsteföretag med samarbetspartner. 
 Genomförande av flera nationella konferenser, bland annat BIOBASE i samarbete med 

Näringsdepartementet med fokus på cirkulär och biobaserad ekonomi. 
 Etablering av Spiran-priset, ett hållbarhetspris med olika teman som kommer att ges ut årligen i samarbete 

med Sparbanken Nord. 
 Genomförande av Festspelen i Piteå på uppdrag av stiftelsen Festspelen i Piteå. 
 Genomförande av 200 arrangemang vid Studio Acusticum som firade 10-årsjubileum 2017. 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 

  2017 2016  

Intäkter 14 918 10 821  

Kostnader -17 437 -10 539  

Rörelseresultat -2 519 282  

Finansiella intäkter - -  

Finansiella kostnader -1 -4  

Resultat efter finansiella poster -2 520 278  

Bokslutsdispositioner 2 565 -100  

Skatt -42 -41  

Årets resultat 3 137  

Investeringar 769 194  
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Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

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

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
  

Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
  

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi 
 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   

 
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 
åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB   

 

Analys 

Ekonomi 

 
För 2017 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på -2,5 mkr och 0 mkr i resultat efter skatt. Resultatet 
efter skatt innefattar ett koncernbidrag om 2,6 mkr. Bolagets likviditet är ansträngd till följd av att bolaget ligger ute 
med stora belopp gentemot projektens medfinansiärer samt att vissa intäkter bolaget tidigare har fått från kommunen 
under löpande verksamhetsår utgått. I slutet av året har bolaget nyttjat koncernintern kredit. 

Personal 

 
Bolaget bestod under 2017 av 14 anställda, inkl. VD. Personalen fördelades på 8 kvinnor och 6 män. 
  

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Piteå Science Park fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget skapar attraktiva 
mötesplatser, driver forsknings- och utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för innovationsledning, affärsutveckling och 
nyföretagande samt driver kluster. Detta stärker det lokala näringslivet och stimulerar samarbete mellan företag och 
branscher vilket skapar attraktiva arbetsplatser för nya och gamla pitebor. Genom Studio Acusticum leverarar 
bolaget kulturell bredd inom en rad olika konstformer som bidrar till en samhällsgemenskap med mångfald som 
grund. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Piteå Science Park bidrar till en stark utbildningskedja, från grundskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola till 
universitetsutbildning i Piteå. Utbildningskedjan har stärkts under året genom samarbete med Yrkeshögskolan i 
Piteå, som nu flyttar in på Universitetsområdet. Bolaget är en nyckelpart för de som studerar i Piteå och fungerar som 
ett stöd för Piteå studentsektion. 
Bolaget skapar goda förutsättningar för att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag inom bolagets 
verksamhetsområden. Piteå Science Park har under 2017 fortsatt att arbeta med klusterbildningar inom komposit, 
bioekonomi och kreativa näringar, något som stärker det lokala näringslivet och stimulerar samarbete mellan företag 
och olika branscher. 



104 
 

Piteå Science Park stimulerar även unga att intressera sig för forskning. Under 2017 inleddes en satsning på 
spelindustrin där bland annat barn och unga får lära sig att programmera, göra spel och skapa musik. 

Demokrati och öppenhet 

 
Studio Acusticum, som firade 10 år under 2017, är en viktig del av bolaget. Att Piteå numera är en fristad för 
förföljda musiker präglar utbudet. 

Livsmiljö 

 
Piteå Science Park har under 2017 leverat värdeskapande kulturupplevelser med bredd, höjd och djup för att bidra till 
god livskvalitet. 
Under året har bolaget arbetat aktivt med platsinnovation som handlar om att skapa innovationer och tillväxt utifrån 
platsens styrkor och förutsättningar för att attrahera invånare, besökare, företagare och investerare. På 
Universitetsområdet håller en ny stadsdel på att växa fram med nya bostäder och attraktiva mötesplatser. 

Framtiden  

Piteå Science Park är en viktig part i utveckling av Universitetsområdet till en ny stadsdel i Piteå. Utvecklingen 
kommer att öka såväl attraktiviteten för området som tillgängligheten till centrum. En ny infart till och från E4:an 
öppnas inom kort, äldreboendet bygger ut, 64 nya lägenheter är under uppbyggnad och under våren är det invigning 
för den nya solcellsparken Solvåg på området. Piteå Science Park är en viktig mötesplats. I parken finns ett 50-tal 
företag och tre forskningsinstitut. På Universitetsområdet är Luleå tekniska universitet närmsta granne med 500 
studenter och hundratalet lärare och forskare. Konserthuset Studio Acusticum har närmare 20 000 besökare varje år. 
Under början av 2018 kommer Piteå Science Park att genomföra en flytt till korridoren mellan universitetet och 
företagsbyn för att ytterligare förstärka länken mellan akademi och näringsliv. Flytten kommer att innebära att 
lokaler frigörs, vilket möjliggör inflyttning av nya företag. Målet är att öka såväl antal företag som studenter på 
Universitetsområdet. Piteå Science Park finns även på Industrigatan i Piteå och i kompositbyn i Öjebyn, där bolaget 
samarbetar med företag och forskare. Under 2018 kommer fokus att ligga på att utveckla även de miljöerna samt att 
få nya företag till främst Industrigatan. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Alla styrelser ska gå igenom indikatorer 
/ nyckeltal (samt föreslå ev förändringar 
o strykningar). Särskilt fokus på de 

nyckeltal som är flyttade från tidigare 
bolagsmål till övergripande mål. Om 
önskvärt kan strukna bolagsmål 

omarbetas till nyckeltal. Där så är 
möjligt föreslå ett önskat målvärde för 
en viss tidsperiod (delmål). 

 Klar 
Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Styrelsen har gjort en genomgång av 

mål och nyckeltal för 2017 i samband 
med beslut om budget 2017. 

Piteå Kommunföretag AB ska öka 
utdelningen med 5,0 mkr från och med 

2017. Total utdelning ska omfatta 
8,0 mkr. 

 Klar 
Koncernbudget 2017 ÅR 2017 Arbete sker löpande med översyn av 

kostnader. 

 

  



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  5 

Ekonomiska  
sammanställningar
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Resultaträkning 

(mkr)   Koncern 
2017 

Koncern 
2016 

Kommun 
Budget 

2017 

Kommun 
2017 

Kommun 
2016 

 

Verksamhetens intäkter  Not 1 1 396 1 306 386 578 547  

Verksamhetens kostnader  Not 2, 3 -3 278 -3 116 -2 566 -2 799 -2 668  

Avskrivningar  Not 4 -286 -283 -125 -107 -116  

Verksamhetens 
nettokostnader 

  -2 168 -2 093 -2 305 -2 328 -2 237  

Skatteintäkter  Not 5 2 036 1 951 2 024 2 036 1 951  

Generella statsbidrag och utjämning  Not 5 324 307 313 324 307  

Finansiella intäkter  Not 6 8 6 25 23 19  

Finansiella kostnader  Not 6 -54 -56 -5 -6 -3  

Resultat efter finansiella poster   146 115 52 49 37  

Skatt  Not 7 -22 -19     

Årets resultat   124 96 52 49 37  

Därav minoritetsintresse   1 2     

 

Kassaflödesanalys (mkr) 
 Koncern 

2017 
Koncern 

2016 
Kommun 

Budget 
2017 

Kommun 
2017 

Kommun 
2016 

Den löpande verksamheten       

Årets resultat  125 96 52 49 37 

Justering för av- och nedskrivningar Not 4 286 283 126 107 116 

Justering övriga ej likviditetspåverkande poster Not 8 110 93 93 95 86 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  521 472 271 251 239 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar  -34 -54  42 -93 

Ökning(-)/minskning(+) elcertifikat  -1     

Ökning(-)/minskning(+) förråd   -1    

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar  -5 -2  -5 -2 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar  -1 3    

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder  -21 86 -76 -104 -108 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  459 504 195 184 36 

       

Investeringsverksamheten       

Investering materiella anläggningstillgångar  -534 -514 -223 -174 -174 

Investering immateriella anläggningstillgångar       

Investeringsinkomster materiella anläggningstillg.  21   21 11 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  18 3   2 

Förändring finansiella anläggningstillgångar   13  -18 1 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -495 -498 -223 -171 -160 

       

Finansieringsverksamheten       

Förändring långfristiga skulder  55 -114  10 5 

Förändring långfristiga fordringar     -1  

Minskning långfristiga förutbet kostander  1 1  1  

Minskning/ökning minoritetsandelar  1 1    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  57 -112 0 10 5 

       

Årets kassaflöde  21 -106 -28 23 -119 

       

Likvida medel vid årets början  271 377 246 246 365 

Likvida medel vid årets slut  292 271 218 269 246 
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Balansräkning 

(mkr) 
 Koncern 

2017 
Koncern 

2016 
Kommun 

2017 
Kommun 

2016 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar Not 9 12 20   

Goodwill  11 19   

Övrigt  1 1   

Materiella anläggningstillgångar  5 883 5 668 2 121 2 075 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 10 4 620 4 441 2 011 1 955 

Maskiner och inventarier Not 11 1 263 1 227 110 120 

Finansiella anläggningstillgångar  31 32 518 499 

Aktier och andelar Not 12 21 21  497 

Förutbetald kostnad Not 13 8 9   

Långfristiga fordringar Not 14 2 2  2 

Summa anläggningstillgångar  5 926 5 720 2 639 2 574 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd Not 15 16 16 3 3 

Elcertifikat  2 1   

Kortfristiga fordringar Not 16 318 283 195 237 

Kortfristiga placeringar Not 17 119 115 119 115 

Kassa och bank Not 18 292 271 269 246 

Summa omsättningstillgångar  747 686 586 601 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  6 673 6 406 3 225 3 175 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER      

Eget kapital      

Årets resultat enligt resultaträkning  124 96 49 37 

Resultatutjämningsreserv  90 83 90 83 

Förändring eget kapital pga ändr red princip      

Övrigt eget kapital  2 741 2 652 2 241 2 211 

Summa eget kapital Not 19 2 955 2 831 2 380 2 331 

      

Minoritetens andel av eget kapital  4 4   

      

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner Not 20 178 165 175 161 

Avsättningar för skatter Not 21 194 182   

Andra avsättningar Not 22 57 55   

Summa avsättningar  429 402 175 161 

      

Skulder      

Långfristiga skulder Not 23 2 355 2 300 45 37 

Kortfristiga skulder Not 24 930 869 625 646 

Summa skulder  3 285 3 169 670 683 

      

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, 
SKULDER 

 6 673 6 406 3 225 3 175 

      

Panter och ansvarsförbindelser  3 381 3 352 3 321 3 292 

Ansvars- och borgensförbindelser Not 25 3 321 3 292 3 321 3 292 

Ställda panter Not 26 60 60   



Noter (mkr) Koncern Koncern Kommun Kommun
2017 2016 2017 2016

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 100 91 34 33
Taxor och avgifter 673 653 92 85
Hyror och arrenden 436 429 67 63
Bidrag 353 338 346 333
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 74 43 40 32
Realisationsvinster 2 6 0 2
Övriga intäkter 11 15
Justering aktivering eget arbete 24 11
Intäkter enligt resultaträkning 1 671 1 586 578 547

Avgår interna intäkter -275 -280

Summa verksamhetens intäkter kommunkoncern 1 396 1 306

Not 2 Verksamhetens kostnader
Handelsvaror 0 0
Löner och sociala avgifter -1 991 -1 897 -1 847 -1 759
Pensionskostnader -82 -80 -72 -69
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -19 -20 -11 -11
Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier -110 -110 -105 -106
Bränsle, energi och vatten -144 -137 -54 -52
Köp av huvudverksamhet -446 -440 -167 -155
Lokal- och markhyror -89 -76 -87 -73
Fastighetskostnader -115 -113
Hyra maskiner och transportmedel -18 -18 -17 -17
Övriga tjänster -192 -178 -161 -153
Transporter och resor (bl a elevtransporter) -44 -43 -44 -42
Lämnade bidrag -113 -116 -113 -116
Realisationsförluster och utrangeringar -1 -3 -1 -1
Övriga kostnader -125 -111 -58 -60
Justering aktivering eget arbete 30 29 30 29
Individuell del pensioner -84 -81 -83 -80
Pensionsskuldsförändring -9 -4 -10 -5
Kostnader enligt resultaträkning -3 553 -3 396 -2 799 -2 669

Avgår interna kostnader 275 280

Summa verksamhetens kostnader kommunkoncern -3 278 -3 116

Not 3 Leasing- och hyreskontrakt

Kommunen inom 1 år 2-5 år >5 år

Operationell leasing 9 7 6 0

Finansiell leasing 0 0 1 0

Hyresavtal längre än 3 år 20 21 83 91

Koncernen Piteå Kommunföretag AB inom 1 år 1-5 år >5 år

Operationell leasing 2 2 0

Not 4 Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan

    Programvarulicenser 0 0

    Mark, byggnader mm -154 -158 -76 -82

    Maskiner och inventarier -112 -113 -31 -34

    Badwill 0

    Goodwill -8 -8

Nedskr. påg. nyanläggn. koncernen Piteå Kommunföretag AB -2 0

Nedskr. byggnader koncernen Piteå Kommunföretag AB -9 -5

Återförda nedskrivn koncernen Piteå Kommunföretag AB

Summa av- och nedskrivningar -286 -283 -107 -116

Leasingavgifter efter förfallotidpunkt
Årets 

leasing-
avgifter

Leasingavgifter efter förfallotidpunkt

Finansiell leasing avser nyckelgömmor inom socialtjänsten, ett avtal som ingåtts 2015. Hyresavtal avser ej 
uppsägningsbara avtal med en avtalsperiod som överstiger tre år. I de fall avtalen bedöms bli förlängda efter avtalstidens 
utgång beräknas schablonmässigt återstående hyrestid till 10 år, d.v.s. till och med 2027.
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Noter (mkr) Koncern Koncern Kommun Kommun
2017 2016 2017 2016

Summa av- och nedskrivningar -286 -283 -107 -116
Avskrivningar enligt plan enligt följande: 

Byggnader 1-20% 1-20% 2-3% 2-3%

Av hyresgäster beställt tillval 10% 10%
Markanläggningar 2,5-6,7% 2,5-6,7% 2% 2%
Maskiner och andra tekniska 2,5-20% 2,5-20% 10-25% 10-25%
Inventarier, verktyg och installationer 2,5-33% 2,5-33% 10-33% 10-33%
Bergrum 2,5% 2,5%
Ledningsnät 2% 2%
Goodwill 10% 10%

Not 5 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Kommunalskatt
    Allmän kommunalskatt 2 042 1 958 2 042 1 958
    Skatteavräkning preliminär 2017 -9 -9 -9 -9
    Skatteavräkning slutlig 2016 2 2 2 2
    Mellankommunal utjämning hemsjukvård
Summa skatteintäkter 2 036 1 951 2 036 1 951

Inkomstutjämning 287 281 287 281
Kostnadsutjämning -131 -125 -131 -125
Statligt strukturbidrag 38 38 38 38
Regleringsavgift 0 -1 0 -1
Införandebidrag
LSS-utjämning 22 17 22 17
Kommunal fastighetsavgift 78 76 78 76
Välfärdsstatsbidrag 23 23
Stöd till kommuner för flyktingmottagning * 16 16
Statligt bostadsbidrag 7 5 7 5
Summa generella statsbidrag och utjämning 324 307 324 307

Totalt skatteintäker, generella statsbidrag och utjämning 2 360 2 258 2 360 2 258
Avräkningsbelopp i kronor per invånare
Slutavräkning -153 85 -153 85
Preliminär avräkning -204 -206 -204 -206

Not 6 Finansiella intäkter och kostnader
Räntor på utlämnade lån 0 0 0 0
Räntor på likvida medel 0 0 0 0
Finansiella intäkter reservfond 5 3 5 3
Borgensavgifter 8 8
Övriga finansiella intäkter 3 3 10 7
Summa finansiella intäkter 8 6 23 18

Finansiella kostnader reservfond 0 0 0 0
Räntekostnad nyintjänade pensioner -4 -2 -4 -2
Räntekostnader -48 -53 0 0
Avskrivning finansiella anläggningstillgångar -1 -1
Övriga finansiella kostnader 0 -1 0
Summa finansiella kostnader -54 -56 -6 -2

Totalt finansnetto -46 -50 17 16

Avkastning reservfond 4 2 4 2

Not 7 Skatt
Skatt på årets resultat -10 -10
Skatt hänförlig till tidigare år 0 1
Uppskjuten skatt -11 -9
Skatt på resultatandel i intresseföretag 0 0
Summa skatt -22 -19
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Noter (mkr) Koncern Koncern Kommun Kommun
2017 2016 2017 2016

Not 8 Justering för övriga ej likivditetspåverkande poster
Individuell del pensionsutbetalning året efter 83 80 83 80
Förändring av pensionsavsättning inklusive löneskatt 9 4 10 5
Ränta pensionsavsättning (finansiell kostnad) 4 2 4 2
Inventarier förvärvat bolag 0 0
Realisationsresultat/utrangering av anläggningstillgångar 0 -4 1 -1
Upplösning investeringsbidrag -2 -2
Resultat från andelar i intresseföretag 1 2
Avsättning återställningskostnader 2 2
Omstruktureringskostnader 2
Skatt 11 9
Övrigt 
Summa 110 95 96 86

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar

Kommunen:

Övriga immateriella anl tillgångar

Ingående anskaffningsvärden 0 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 0 0 0

Årets avskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 0 0 0

Bokfört värde 31 december Piteå kommun 0 0 0 0

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:

Goodwill:

Ingående anskaffningsvärden 76 76

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 76 76

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -57 -50

Årets avskrivningar -8 -8

Avskrivning mot eget kapital pga ändrad redovisningsprinc

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -65 -57

Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB 11 19

Programvarulicenser:

Ingående anskaffningsvärden 2 2

Årets anskaffningar 0

Omklassificeringar 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 2

Ackumulerade avskrivningar -1 -1

Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 -1

Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB 1 1

Bokfört värde kommunkoncernen 31 december 12 20

Not 10 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden 7 017 6 620 3 379 3 257
Ingående anskaffningsvärden från förvärvat bolag
Årets inköp 387 386 140 141
Försäljningar och utrangeringar -45 -20 -21 -19
Omklassificeringar -6 30 14
Erhållna bidrag -1
Årets omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 352 7 017 3 512 3 379
Ingående ackumulerade avskrivningar -2 395 -2 251 -1 397 -1 320
Årets avskrivningar -148 -159 -76 -82
Försäljningar och utrangeringar 2 6 5
Omklassificeringar 9
Årets omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 540 -2 395 -1 473 -1 397
Ingående uppskrivningar 38 38
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Noter (mkr) Koncern Koncern Kommun Kommun
2017 2016 2017 2016

Avskrivningar på uppskrivet belopp -1 -1
Ändrad redovisningsprincip
Utgående ackumulerade uppskrivningar 37 38
Ingående ackumulerade nedskrivningar -218 -129 -27 -27
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar -84
Årets nedskrivningar -10 -5 -1
Årets återförda nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar -228 -218 -28 -27
Bokfört värde 31 december 4 620 4 441 2 011 1 955

varav avseende kommunen:
Markreserv 116 132 116 132
Skolor, daghem, servicehus mm 1 328 1 265 1 328 1 265
Gator, vägar, parkering mm 489 478 489 478
Bostads-/affärshus, samlingslokaler 78 79 78 79

Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden 2 619 2 445 380 347
Årets inköp 145 140 34 33
Försäljningar och utrangeringar -11 -10
Omklassificeringar 2 44 -14
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 755 2 619 401 380
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 390 -1 286 -259 -226
Årets avskrivningar -112 -113 -31 -33
Försäljningar och utrangeringar 11 8
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 491 -1 390 -290 -259
Ingående ackumulerade nedskrivningar -1 -1 -1 -1
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 -1 -1 -1
Bokfört värde 31 december 1 263 1 227 110 120

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar        
Aktier anskaffningsvärde 12 13 507 489
Kommunala företag 503 485
Piteå Kommunföretag AB 503 485
Övriga företag 12 13 4 4
Shore Link AB 3 3 3 3
Svenska Kommun Försäkrings AB 1 1 1 1
Press-Huset i Piteå AB 0 0
You Call AB 4 4
AB Nolia 4 4
Övriga  1 1 0 0
Andelar övriga företag 3 3 3 3
Kommuninvest * 2 2 2 2
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten 1 1 1 1
Övriga   0 0 0 0
Förlagsbevis 6 6 6 6
Övre Norrlands Kreditgarantiförening 0 0 0 0
Kommuninvest 6 6 6 6
Grundfondskapital 0 0 0 0
Övriga 0 0 0 0
Summa aktier och andelar 21 22 516 497

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar 
Förutbetalda kostnader
Förutbetald hyra 8,2 8,9
Summa förutbetalda kostnader 8,2 8,9

*Andelkapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommmuninvest har därefter beslutat om insatsemission om 56 tkr för Piteå kommun 
under år 2002, 59 tkr år 2003, 40 tkr år 2004, 35 tkr år 2005, 29 tkr år 2006, 38 tkr år 2007, 60 tkr år 2008, 55 tkr år 2009, 24 tkr år 2010 och 25 tkr år 
2011. Vinstutdelning 2017 (2016) från Kommuninvest uppgår till totalt 2 695 tkr (3 600 tkr). Den årliga medlemsinsatsen att inbetala till Kommuninvest 
för år 2017 har uppgått till samma som vinstutdelningen. Piteå kommuns totala insatskapital 2017-12-31 uppgår till 33 582 tkr.
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Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga fordringar      
Piteå Golfklubb 1 1
Övriga 2 1 2 1
Summa långfristiga fordringar 2 2 2 2

Not 15 Förråd
Kommunen:
VA-förråd, teknisk service 2 2 2 2
Kontorsmaterialförråd 0 0 0 0
Reservdelsförråd 0 0 0 0
Lager Grans naturbruksgymnasium 0 0
Turistbyrån försäljningsartiklar 0 0 0 0
Summa förråd kommunen 3 3 3 3

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:
Råvaror och förnödenheter 13 13
Summa förråd kommunkoncernen 16 16

Not 16 Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar 139 109 27 20
Diverse avräkningar 5 6 5 6
Avräkning med kommunala bolag 27 68
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 140 141 118 127
Övriga fordringar 34 28 19 15
Summa kortfristiga fordringar 318 283 195 237

Not 17 Kortfristiga placeringar  
Svenska aktier 15 18 15 18
Utländska aktier 8 6 8 6
Obligationer och värdepapper 97 91 97 91
Summa kortfristiga placeringar 120 115 120 115
Kommunens placeringar avser reservfond.

Not 18 Kassa och bank      
Likvida medel 225 204 202 179
Bank kommun 122 73 122 73
Bank, kommunala bolag 103 131 80 106
Handkassor 0 0 0 0
Likvida medel reservfond 67 67 67 67
Bank, reservfond 67 67 67 67
Summa kassa och bank 292 271 269 246

Not 19 Eget kapital
Ingående eget kapital 2 831 2 729 2 331 2 293
Ändrad redovisningsprincip/omräkningsdifferens
Årets förändring enligt resultaträkning * 123 95 49 37
varav förslag till avsättning till resultatutjämningsreserv 25 8 25 8
Utgående eget kapital 2 954 2 831 2 380 2 331
därav resultatutjämningsreserv 115 90 115 90
därav reservfond 185 181 185 181
därav SAVO 2 2 2 1
därav städenheten 3 2 3 2
därav övrigt eget kapital 2 074 2 557 2 074 2 056
* Kommunen +18,2 mkr, resultatutjämningsreserv +25,0 mkr, 

reservfonden +4,4 mkr, SAVO +0,3 mkr, städenheten +1,0 mkr, 

Not 20 Avsättningar för pensioner  
Pensioner kommunen:
Ingående avsättning 152 148 152 148
Nya förpliktelser under året, varav 20 9 20 9
    Nyintjänad pension 16 7 16 7
    Ränte- och basbeloppsuppräkning 3 1 3 1
    Pension till efterlevande 0 1 0 1
    Övrigt 0 0 0 0
Årets utbetalningar -7 -6 -7 -6
Förändring av löneskatt 3 1 3 1
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varav löneskatt för sänkning av diskonteringsränta
Utgående avsättning pensioner 169 152 169 152
därav:
Förmånsbestämd ålderspension 110 104 110 104
Särskild avtalspension 10 9 10 9
Pension till efterlevande 2 3 2 3
PA-KL pensioner 14 6 14 6
Summa pensioner 136 123 136 123
Löneskatt 33 30 33 30

Aktualiseringsgrad 97,0% 97,0% 97,0% 97,0%
Pensionsutbetalningar under året 55,0 Mkr.

Pensioner förtroendevalda: 6 9 6 9
Summa pensioner 175 161 175 161

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:
Pensioner och liknande förpliktelser 3 3
Summa pensioner kommunkoncernen 178 164

Not 21 Avsättningar för skatter
Avsättningar för skatter 193 182
Summa avsättning för skatter 193 182
Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels skatt på 
skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar.

Not 22 Andra avsättningar
Omställningskostnader personal
Återställningskostnader 54 53
Badwill 0 1
Omstruktureringskostnader 3 2
Kontraktsnedskrivning elcertifikat 0 0
Summa andra avsättningar 57 55

Not 23 Långfristiga skulder      
Skuld för investeringsbidrag 81 73 45 37
Skulder till kreditinstitut 2 227 2 184
Investeringsfond VA-kollektivet 7 6
Förutbetalda anslutningsavgifter 39 37
Summa långfristiga skulder 2 355 2 300 45 37

Not 24 Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långa skulder 195 179
Checkräkningskredit kortfristig 1
Avräkning med kommunala bolag 107 175
Leverantörsskulder 178 156 77 62
Individuell del pensioner inkl löneskatt 83 77 83 77
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 348 309 267 238
Övriga kortfristiga skulder 127 147 91 94
Summa kortfristiga skulder 930 869 625 646

Not 25 Ansvars- och borgensförbindelser
Borgensåtaganden
Kommunägda företag 2 341 2 278 2 341 2 278
Piteå Kommunföretag AB 188 198 188 198
AB PiteBo 885 794 885 794
AB PiteEnergi 265 271 265 271
Piteå Hamn AB 60 60 60 60
Piteå Näringsfastigheter AB 778 789 778 789
Piteå Renhållning och Vatten AB 166 166 166 166
Övriga 1 1 1 1
Sjulsmark FH 1 1 1 1
Förlustansvar för egnahem 0 0 0 0
SBAB 0 0 0 0
Bostadskreditnämnden 0 0 0 0
Summa borgensåtaganden 2 343 2 279 2 343 2 279
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Pensionsförpliktelser
Ingående ansvarsförbindelse 1 012 1 073 1 012 1 073
Aktualisering -1 -4 -1 -4
Ränteuppräkning 7 7 7 7
Basbeloppsuppräkning 17 5 17 5
Bromsen 0
Övrig post -2 -11 -2 -11
Årets utbetalningar -48 -47 -48 -47
Summa 984 1 023 984 1 023
Löneskatt -7 -12 -7 -12
Summa pensionsförpliktelser 977 1 012 977 1 012

Ansvarsförbindelser
Vårdtagares privata medel 1 1 1 1
Summa ansvarsförbindelser 1 1 1 1
Totalt 3 321 3 292 3 321 3 292

Not 26 Ställda panter
Fastighetsinteckningar 60 70

Företagsinteckningar 18

Summa ställda panter 60 88

Inga infriade borgensåtaganden under 2017, 0 kr. Piteå kommun har 3 okt 1994, KF § 109, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld 
som kommunkoncernen har i KomminInvest. Vid årsskiftet 2017/2018 uppgick detta lånebelopp till 1 840 mkr (1 643 mkr 2016/2017). 

Piteå Näringsfastigheter AB har lämnat en garanti avseende Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, som avser eventuell framtida rivning och sanering 
av de lokaler stiftelsen hyr av Cinvera AB. Bedömningen som gjorts i dagsläget är att garantiåtagandet inte kommer att behöva infrias i framtiden och 
att det därmed ej heller behövs någon fondering ur 2017 års bokslut. År 2014 har Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, försålt verksamheten till ett 
av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ABs dotterbolag SP Energy Technology Center AB. Ett avtal har slutits som innebär att Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut AB förbinder sig ersätta Piteå Näringsfastigheter AB för de kostnader som framledes kan uppkomma till följd av Piteå 
Näringsfastigheter ABs åtagande.
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Driftsredovisning kommunen 

Nämnd/styrelse Intäkter Kostnader Netto 
Budget 

netto 
Avvikelse 

netto 
Netto 

(tkr) 2017 2017 2017 2017 2017 2 016 

       

Kommunfullmäktige, valnämnd 40 3 598 3 558 3 319 -239 3 463 

Revision  1 120 1 120 1 423 303 1 365 

Kommunstyrelsen, KLF 19 810 190 484 170 674 178 537 7 863 177 270 

Kommunstyrelsen, Räddningstjänst 4 399 41 300 36 901 37 233 332 36 473 

Barn- och utbildningsnämnden 166 844 1 033 815 866 971 850 152 -16 819 829 443 

Fastighets- och servicenämnden 349 586 431 189 81 603 84 578 2 975 91 119 

Kultur- och fritidsnämnden 32 198 157 488 125 290 128 738 3 448 131 304 

Miljö- och tillsynsnämnden 7 001 10 883 3 882 3 938 56 3 370 

Samhällsbyggnadsnämnden 180 199 352 077 171 878 172 609 731 171 374 

Socialnämnden 284 146 1 139 892 855 746 817 058 -38 688 799 598 

Överförmyndarnämnden 1 988 5 317 3 329 3 127 -202 3 456 

Summa styrelse/nämnder 1 046 211 3 367 163 2 320 952 2 280 712 -40 240 2 248 235 

Pensioner, löneskatt  71 636 71 636 69 256 -2 380 68 297 

Kalkylerad KP-pension  -93 850 -93 850 -86 488 7 362 -89 360 

Avräkning sociala avgifter  -28 160 -28 160 -24 727 3 433 -27 532 

Pott för löneökningar   0 15 778 15 778 0 

Kalkylerade kapitalkostnader  -140 550 -140 550 -162 878 -22 328 -162 443 

Individuell del pensioner  83 259 83 259 81 669 -1 590 79 951 

Pensionsskuldförändring  9 577 9 577 6 444 -3 133 4 581 

Planenliga avskrivningar 1 819 106 641 104 822 125 351 20 529 115 262 

Summa verksamhetens 
nettokostnad 

1 048 030 3 375 716 2 327 686 2 305 117 -22 569 2 236 991 

Skatteintäkter 2 035 962  -2 035 962 -2 024 183 11 779 -1 951 176 

Utjämnings-/statsbidrag 454 770 131 153 -323 617 -313 199 10 418 -307 079 

Finansiella intäkter 22 959  -22 959 -24 964 -2 005 -18 457 

Finansiella kostnader  5 954 5 954 4 946 -1 008 2 348 

Summa före extraordinära 

poster 
3 561 721 3 512 823 -48 898 -52 283 -3 385 -37 373 

       

Totalsumma 3 561 721 3 512 823 -48 898 -52 283 -3 385 -37 373 

 

Investeringsredovisning kommunen 

Nämnd/styrelse Intäkter Kostnader Netto 
Budget 

netto 
Avvikelse 

netto 
Netto 

(tkr) 2017 2017 2017 2017 2017 2016 

       

Kommunfullmäktige       

Kommunstyrelsen, KLF 169 26 939 26 770 44 390 17 620 16 591 

Kommunstyrelsen, Räddningstjänst  1 544 1 544 4 986 3 442 2 343 

Barn- och utbildningsnämnden  34 065 34 065 47 899 13 834 48 982 

Fastighets- och servicenämnden  26 534 26 534 45 339 18 805 17 040 

Kultur- och fritidsnämnden  19 297 19 297 28 836 9 539 14 716 

Miljö- och tillsynsnämnden  392 392 500 108  

Samhällsbyggnadsnämnden 30 614 36 057 5 443 33 130 27 687 18 565 

Socialnämnden  29 047 29 047 19 716 -9 331 38 829 

Överförmyndarnämnden    160 160  

Summa nettoinvesteringar 30 783 173 875 143 092 22 957 81 865 157 066 

Summa nettoinvesteringar 30 783 173 875 143 092 22 957 81 865 157 066 
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Nettoinvesteringar per huvudområde 

(tkr) 2017 2016  

Infrastruktur 29 195 34 554  

- Fysisk och teknisk planering 378 1 920  

- Gator och vägar 23 978 27 712  

- Parker 2 835 2 579  

- Miljö o hälsoskydd 460 0  

- Räddningstjänst 1 544 2 343  

Kultur och fritid 23 912 12 452  

- Idrotts- och fritidsanläggningar 18 495 11 004  

- Kulturverksamhet 5 417 1 448  

Pedagogisk verksamhet 34 111 38 085  

- Förskola 1 088 685  

- Grundskola 27 923 33 774  

- Gymnasieskola 4 843 3 626  

- Övrig utbildning 257 0  

Vård och omsorg 19 298 35 017  

- Äldreomsorg 17 765 34 320  

- Stöd och omsorg 1 533 697  

Affärsverksamhet -14 722 1 243  

- Näringsliv och bostäder -14 722 1 018  

- Kommunikationer 0 225  

Övrigt 51 298 35 715  

- Politisk verksamhet 0 0  

- Gemensamma lokaler 29 047 30 795  

- Övriga gemensamma investeringar 22 251 4 920  

    

Summa nettoinvesteringar 143 092 157 066  

 

Större investeringsprojekt som löper över flera år, kommunen 

Investeringsprojekt Totalt 
planerad 
utgift 

(budget) 

Upparbetat 
tidigare år 

Årets utgift Totalt 
upparbetat 

Prognostise
rat utfall för 
färdigställan

det 

Prognostise
rad 
avvikelse 

för 
färdigställan
det 

(tkr)       

Strukturprojekt skola 134 415 98 012 26 302 124 314 134 415 0 

Nytt vård- och omsorgsboende 118 500 182 15 437 15 619 118 500 0 

Övertryckshall 24 436 1 670 13 901 15 571 24 143 293 

Infrastruktur Acusticum 19 200 1 283 7 863 9 146 19 200 0 

Fåröbron 18 500 1 084 1 027 2 111 18 500 0 

Kv Tallen, åtgärder busstation 9 322 5 445 3 477 8 922 9 322 0 
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Redovisningsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper 
Piteå kommuns årsredovisning är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 
giltiga för året 2017 från Rådet för kommunal redovisning (RKR), med några mindre avvikelser som kommenteras 
nedan. Den kommunala bolagskoncernen följer Aktiebolagslagen, Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Sammantaget innebär det att redovisningen i kommunkoncernen sker på ett sätt 
som i huvudsak överensstämmer med god redovisningssed. I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper och 
värderingsmodeller tillämpats som i den senaste årsredovisningen förutom att kommunen tillämpar 
komponentredovisning sedan 1 januari 2017. 
Periodisering av skatteintäkter (kommunen) 
Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med RKR rekommendation 4.2. Kommunen har i bokslutet för år 2017 
bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2016 och en preliminär avräkning för år 2017 i resultaträkningen. 
Periodisering av löneskatt (kommunen) 
Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats och belastat resultaträkningen. Den preliminära 
löneskatten för år 2017 dras av från kommunala skattemedlen varje månad som debiterad preliminärskatt. 
Pensionsskulden (kommunen) 
Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Skulden återfinns 
under raderna avsättningar för pensioner och under raden ”pensionsförpliktelser” som ligger under 
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. 
Kommunens pensionsskuld är beräknad av KPA. KPA har även beräknat pensionsskulden för förtroendevalda och 
kommunen har valt att utifrån försiktighetsprincipen att göra en avsättning. Individuell del av 
pensioner/avgiftsbestämd ålderspension för år 2017 utbetalas första kvartalet 2018 och redovisas som kortfristig 
skuld. Kommunfullmäktige har beslutat att den avgiftsbestämda ålderspensionen ska utbetalas i sin helhet till den 
anställde. 
Semesterlöneskulden 
Semesterlöneskuld (ej uttagna semesterdagar) och okompenserad övertid inklusive sociala avgifter redovisas som 
kortfristig skuld. 
Anläggningstillgångar (kommunen) 
I balansräkningen har anläggningstillgångarna upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Som anläggningstillgång definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett 
prisbasbelopp exklusive moms (44 800 kr år 2017) och med nyttjandetid överstigande tre år. Avskrivning påbörjas 
månaden efter investeringsutgiften bokförts eller när anläggningen tas i bruk. 
Kommunen tillämpar från och med 2017 komponentavskrivning i enlighet med RKR rekommendation 11.4 och 
Kommunfullmäktiges beslut. Kommunens bolag tillämpar sedan ett antal år tillbaka komponentredovisning enligt 
K3-regelverket, se avsnitt sammanställd redovisning. 
Prövning av nedskrivningsbehov har gjorts i samband med upprättande av årsredovisning enligt RKR 
rekommendation 19. 
Direktavskrivning investeringar för resultatenhet (kommunen) 
Inom socialnämndens resultatenhet Savo direktavskrivs investeringar i maskiner och inventarier under 
anskaffningsåret. Denna verksamhet är egen resultatenhet och finansierar sina investeringar med uppkomna 
överskott. 
Exploateringstillgångar (kommunen) 
Exploateringstillgångar är bokförda under materiella anläggningstillgångar, då omfattningen är ringa. 
Leasingavtal (kommunen) 
Vid årsbokslutet 2017 finns i Piteå kommun ett leasingavtal som klassas som finansiellt. Då det bedöms som ringa 
omfattning görs ett avsteg från RKR rekommendation 13.2, då finansiell leasing inte redovisas i balansräkningen. 
Samtliga övriga leasingavtal har utifrån avtalens art klassats som operationella. 
Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kapitel 8. 
I redovisningen ingår kommunen samt Piteå Kommunföretag AB med dess dotterbolag. Bolag med ägarandel av 
minst 50 % ingår och bolag med 33,33 % ingår endast med resultatandel (se organisationsskiss sid 6). Samägda 
företag enligt organisationskiss ingår inte i koncernbokslutet då deras resultat och omslutning utgör en mindre andel i 
kommunens samlade verksamhet och därför inte tillför väsentlig information. 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell 
konsolidering menas att endast ägda delar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen. 
Vad gäller NBA Energi & Miljöutveckling AB har bolaget konsoliderats i sin helhet. I övrigt har minoritetsintressen 
beaktats. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för bolagens aktier har avräknats mot förvärvat eget 
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kapital och latent skatt på obeskattade reserver har redovisats som avsättning. I koncernens egna kapital ingår, 
förutom kommunen, endast den del av bolagets egna kapital som intjänats efter förvärvet. 
Ingen justering har gjorts av helägda dotterbolag i underkoncernerna då dessa utgör en obetydlig andel av 
kommunkoncernen. Kommunens andel av Nolia AB:s omsättning och omslutning utgör mindre än 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag vilket innebär att kommunens andel av bolaget är av mindre betydelse. Därav 
har bolaget inte konsoliderats i kommunkoncernen. 
Obeskattade reserver i koncernens balansräkning uppdelas i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till 
eget kapital. Skattedelen redovisas under rubriken avsättningar för skatter. Interna mellanhavanden inom koncernen 
har eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har tillämpats. 
De kommunala bolagen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (K3). Vid avvikelse i 
redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper 
vägledande för den sammanställda redovisningen. 
Interna mellanhavanden för de i koncernen ingående enheterna har eliminerats i allt väsentligt. Justering har gjorts 
för investeringsbidrag/statliga bidrag i syfte att korrigera för de olika regelverken som finns inom bolagskoncernen 
respektive kommunen. 
Enhetliga redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen, bland annat då kommunen 
skuldför investeringsbidrag medan bolagen nettoredovisar detsamma mot investeringsutgifterna. 
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Ord och begreppsförklaringar 

Anläggningstillgångar Likviditet 

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas. Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt 
tid). 

Avskrivningar Långfristiga skulder 

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Skulder med löptid överstigande ett år från balansdagen. 

Avsättningar Materiella anläggningstillgångar 

Ekonomiska förpliktelser som är säkra, men ovissa till belopp eller 
till den tidpunkt då de ska infrias, t ex pensionsförpliktelser. 

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm, 
nettoinvestering. 

Eget kapital Nettokostnader 

Kommunens egna kapital utgör den del av de totala tillgångarna som 
finansierats med egna medel. 

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 
Finansieras med skattemedel. 

Förutbetalda kostnader Soliditet 

Kostnader betalda år 2017 som avser år 2018 (fordran). Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs graden av 
egenfinansierade tillgångar. 

Förutbetalda intäkter Upplupna kostnader 

Intäkter erhållna år 2017 som avser år 2018 (skuld). Kostnader betalda år 2018 som avser år 2017 (skuld). 

Kortfristiga skulder Upplupna intäkter 

Kortfristiga lån och skulder som förfaller inom ett år från 
bokslutsdagen. 

Intäkter erhållna år 2018 som avser år 2017 (fordran). 

 


