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1 Sammanfattning 
Vi konstaterar att Piteå kommun antagit Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklu-
sive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun. I riktlinjen fastslås hur Piteå 
kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning genom de finansiella målen samt mål 
och riktlinjer för verksamheten. Vidare noterar vi att Piteå kommun inte gör någon di-
stinktion gällande god ekonomisk hushållning mellan kort- och långsiktiga mål. God 
ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse inom 
de fyra strategiska områdena (barn- och unga; utbildning, arbete och näringsliv; demo-
krati och öppenhet; livsmiljö) samt personal och ekonomi.  

Vidare noterar vi att Piteå kommun har valt att ha ett stort antal indikatorer/nyckeltal 
knutna till verksamhetsmålen. För de 14 verksamhetsmålen finns fler än 200 indikato-
rer/nyckeltal. För vissa av dessa nyckeltal/indikatorer finns fastställda målvärden, dock 
ej för alla. Nyckeltalen utgör ett av instrumenten för att mäta måluppfyllelse. Vi saknar 
dock bl.a. en inbördes värdering eller viktning av de olika nyckeltalen som används för 
att bedöma måluppfyllelsen. Vår bedömning är att kommunen behöver utveckla målen i 
syfte att göra dessa mätbara i högre utsträckning än idag samt att kommunens modell 
för bedömning av måluppfyllelse utvecklas.  

Vi konstaterar att i delårsrapport per augusti 2017 samt i årsredovisning 2017 görs 
uppföljning av god ekonomisk hushållning. Dock är vår bedömning är att det råder 
otydlighet i vilka nyckeltal/indikatorer som ligger till grund för bedömning av god 
ekonomisk hushållning och att det därmed finns behov av att tydliggöra vilka 
nyckeltal/indikatorer som ska bedöma god ekonomisk hushållning. 

Vidare konstaterar vi att för Piteå kommuns verksamheter Förskola inkl. öppen för-
skola, Grundskola inkl. förskoleklass samt Gymnasieskolan har de alla en högre kost-
nadsnivå jämfört mot referenskostnaden. Däremot har Individ- och familjeomsorgen 
och Äldreomsorgen lägre kostnader. Totalt ligger Piteå kommun 5,4 % över referens-
kostnaden.  

Vi noterar att det redan i av kommunfullmäktige beslutad verksamhetsplan 2018-2020 
flaggats för att ett av de finansiella målen med bäring mot god ekonomisk hushållning 
”Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 1,5 – 2,0 %” bedöms inte 
uppnås för planperioden. I det fall kommunen inte bedöms uppnår beslutade målsätt-
ningar anser vi att det bör finnas en tydlig handlingsplan för hur kommunen ska göra 
det. 

Vidare bedömer vi att de beslutsunderlag som ligger till grund för upprättande av finan-
siella planer i det stora hela är tillfredsställande. Då budget för kommande år utgår ifrån 
fastställd budget året innan och med anledning av de underskott som utbildnings- och 
socialnämnden gjort anser vi att kommunstyrelsen bör överväga att implementera och 
använda sig av en resursfördelningsmodell som är baserad på demografi. Socialnämn-
den redovisade ett underskott på – 38,7 mkr för 2017 och prognostiserar ett underskott 
på -46,4 mkr för 2018, vilket gör att frågan är högaktuell. 

Vi lämnar följande rekommendationer: 

• att utveckla målen i syfte att göra dessa mätbara i högre utsträckning än idag 
samt att utveckla modell för bedömning av måluppfyllelse  
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• att tydliggöra vilka nyckeltal/indikatorer som ligger till grund för bedömning av 
god ekonomisk hushållning 

• att i det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås bör det finnas en tydlig 
handlingsplan för hur målen ska uppnås 

• överväga att implementera och använda sig av en central resursfördelningsmo-
dell  

2 Bakgrund 
Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska god ekonomisk hushåll-
ning i Piteå kommunen. Granskningen syftar till att bedöma om arbetet med att uppnå 
en god ekonomisk hushållning bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt. 

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och 
längre tidsperspektiv. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa det, 
krävs att varje generation bär de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer mor-
gondagens medborgare att få betala, inte bara för den verksamhet de själva konsume-
rar, utan även för tidigare generationers överkonsumtion. Uppdraget ingår i revisions-
planen för år 2018. 

3 Syfte 
Syfte med granskningen har varit att bedöma om arbetet med att uppnå en god ekono-
misk hushållning bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt. 

Vi har därför granskat: 

• Utövar styrelsen tillräcklig styrning över den kort- och långsiktiga finansiella pla-
neringen? 

• Används ändamålsenliga beslutsunderlag inför upprättande av finansiella pla-
ner? 

• Hur har god ekonomisk hushållning konkretiserats i investerings arbetet? 

• Vilken uppföljning sker i förhållande till god ekonomisk hushållning? 

• Hur står sig Piteå kommun i en jämförelse med andra kommuner vid en övergri-
pande finansiell bedömning av kommunen? 

4 Avgränsning 
Granskningen har omfattat kommunstyrelsen. 

5 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:  

• kommunallagen (2017:725) 11 kap. § 1, 
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• kommunallagen (2017:725) 11 kap. § 3d 

• tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut. 

5.1 Kommunallagen 
Enligt kommunallagens 11 kap. 1 § ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller 
landstinget. Om kommunen eller landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv 
som avses i KL 11 kap.14 §, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.  

14 § Kommuner får reservera medel till en resultatutjämningsreserv under de förutsätt-
ningar som anges i andra stycket. Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, med högst ett belopp som motsvarar 
det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter ba-
lanskravsjusteringar enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) om kommunal redovisning, 
som överstiger: 

 1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommuna-
lekonomisk utjämning, eller 

 2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommuna-
lekonomisk utjämning, om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, in-
klusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel.  

5.2 God ekonomisk hushållning 
Syftet med kommunal verksamhet är inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalar-
nas pengar, utan att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra.  

Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens 
omfattning.  

Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksam-
heterna som ryms inom de finansiella målen, dvs. koppling mellan ekonomi och verk-
samhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 
verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt. Åtgärdsplaner i 
lagens mening träder in för att återställa negativa resultat så att de inte lämnas till se-
nare generationer.  

6 Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen har avsett kommunstyrelsen.  

7 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument 
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• Ekonomiska analyser från KOLADA. 

• Intervjuer med tjänstemän och politiker 

Intervjuer har skett med Helena Stenberg kommunstyrelsens ordförande; Åsa Öberg 
ekonomichef; Jens Franzén ekonom; Dennis Jonsson ekonom; Stefan Wiksten eko-
nom samt Malin Westling utbildningschef. Samtliga intervjuade har haft möjlighet att 
faktakontrollera granskningsrapporten. 

8 Projektorganisation 
Granskningen har utförts av Camilla Strömbäck och Ida Knutsson, verksamhetsreviso-
rer  samt Kristian Damlin, kundansvarig. 

9 Resultat 

9.1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för 
resultatutjämningsreserv Piteå kommun1 
Piteå kommuns verksamheter och ekonomi ska, enligt riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning, vara i ”gott skick”. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säker-
ställa det krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. I annat fall 
kommer morgondagens medborgare att få betala inte bara för den verksamhet de 
själva konsumerar utan även för den som tidigare generationer konsumerat. 

En annan viktig hörnpelare för Piteå kommun är att uppnå en verksamhet och ekonomi 
i ”gott skick” är att kommunen som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skatte-
pengar alltid strävar efter att dessa används på effektivast möjligaste sätt. Öppenhet 
och lättillgänglighet ska känneteckna kommunens rapportering. Utgångspunkten för 
styrdokument är långsiktigt god ekonomisk hushållning. 

9.1.1 Mål och måluppfyllelse 
Piteås 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 mål i stället för mål med kvantitativa mått. Gemensam mall och arbets-
sätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog 
om verksamhetens kvalitet utgör grund för målbedömning, verksamhetsutveckling och 
medborgardialog. 

9.1.1.1 Analys 
Analys sker utifrån de i verksamhetsplanen årligen fastställda målen. Grunden i ana-
lysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. 

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. Analysen ska handla om helheten för 
målet, eller det strategiska området, och inte om detaljer. 

                                                
1 KF 2017-09-25, § 197 
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Analysen av måluppfyllelse grundar sig på följande delar: 

• De i verksamhetsplanen årligen fastställda målen. 

• Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar. 

• Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen. 

• Satsningar i verksamhetsplan och koncernbudget. 

• ”Andra värden” – ej mätbara. 

Bilden nedan visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal, resultat från undersök-
ningar, genomförda åtgärder och satsningar samt andra värden kopplade till mål. Mål 
kopplade till varje strategiskt område och slutligen analys och bedömning om god eko-
nomisk hushållning. 

  

9.1.1.2 God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse 
inom de fyra strategiska områdena samt personal och ekonomi. 

Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband 
med behandlingen av verksamhetsplan, delårsrapport och årsredovisning. 
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9.1.2 Ekonomiska mål 
God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investe-
ringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse. 

Piteås kommunövergripande mål: 

• Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar. 

• Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åta-
ganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB. 

9.1.2.1 Övergripande ekonomiska mål 

De kommunövergripande ekonomiska målen följs genom följande nyckeltal/indikatorer: 
 
Följs genom  Målvärde  Syfte  Ansvar  
Resultatet i förhållande 
till skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag i pro-
cent.  

1,5 – 2,0 %2 God Ekonomisk 
hushållning  

Övergripande (Klf)  

Likviditet; Betalningsbe-
redskap i antal dagar.  

30 dagar  Kontroll  Övergripande (Klf)  

Soliditet3 Inga lån  God Ekonomisk 
hushållning  

Övergripande (Klf)  

Nämndernas/styrelsens 
resultat.  

Balans ekonomi och 
verksamhet  

God Ekonomisk 
hushållning  

Alla (Klf)  

Tillskott från Piteå Kom-
mun till kommunala bo-
lag  

0 kr  Effektivitet  Övergripande (Klf  

 

9.1.2.2 Nämndsmål 
Nämndsmålen fastställs årligen i respektive års verksamhetsplan. 

9.1.3 Resultatutjämningsreserv – RUR 
Resultatutjämningsreserven, RUR, gör det möjligt att avsätta en del av ett överskott i 
goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som kan uppstå till följd 
av konjunkturförsämring. Genom reserven kan det balansmässiga resultatet juste-
ras/utjämnas mellan olika år. Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer för att nå 
stabila förutsättningar för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige beslutar om 
inrättande av RUR och fastställer riktlinjer för hanteringen av den. Kommunfullmäktige 
beslutar också om reservering till och disposition ur denna reserv. 

                                                
2 Målet 1,5-2,0 % i resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag bedöms över en kon-
junkturcykel. 
3 Lånefinansiering kan ske vid följande tillfällen: Investeringar i bostäder efter särskilt beslut i kommunfull-
mäktige, Viktiga strategiska investeringar enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige, Tillfälliga lån inom den 
beloppsram som kommunfullmäktige fastställer årligen. 
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9.1.3.1 Reservering till RUR 
Reservering kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagens regler dvs. 
den del av årets resultat, efter balanskravsutredning, som överstiger 1 % av skattein-
täkter och statsbidrag, får avsättas till resultatutjämningsreserven. Om kommunen har 
ett negativt eget kapital får det resultat som överstiger 2 % avsättas. 

Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om 
kommunal redovisning, grund för beräkningen. 

Piteå kommuns lokala tillämpning innebär att avsättningen till resultatutjämningsreser-
ven maximeras till 8% av skatteintäkter och statsbidrag, avrundat till närmast hela 
hundratusen kronor. 

9.1.3.2 Disposition från RUR 
Kommunallagen stadgar att medel från en resultatutjämningsreserv får användas för 
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Någon närmare precisering än så görs 
inte i lagen. Resultatutjämningsreserven ska i första hand användas för att reglera un-
derskott som uppkommit till följd av konjunkturella variationer, exempelvis försämrad 
eller negativ skatteunderlagstillväxt. 

Piteå kommuns lokala tillämpning innebär att: 

• Resultatutjämningsreserven ska kunna användas om det uppstår svårigheter 
att uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt. Därmed ges möjlighet att ut-
jämna förändringar i de ekonomiska förutsättningarna mellan olika år. 

• Disposition från reserven får göras under flera efter varandra följande år. 

• Maximalt 70 % av resultatutjämningsreserven får nyttjas ett enskilt år. Understi-
ger resultatutjämningsreserven 0,2 % av skatter och generella statsbidrag för 
aktuellt år får hela beloppet nyttjas ett enskilt år. 

• Disposition får inte göras för att möjliggöra en sänkning av skattesatsen. 

Reservationer Resultatutjämningsreserv, RUR, år 2010-2017 

ÅR mkr 

2010 13,7 

2011 3,7 

2012 20,5 

2013 36,1 

2014 0 

2015 8,7 

2016 7,6 

2017 25,0 

 
Kommentarer till ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för 
resultatutjämningsreserv Piteå kommun” 
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Vi konstaterar att Piteå kommun antagit Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklu-
sive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun. I riktlinjen fastslås hur Piteå 
kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning genom de finansiella målen samt mål 
och riktlinjer för verksamheten. Vidare noterar vi att Piteå kommun inte gör någon di-
stinktion gällande god ekonomisk hushållning mellan kort- och långsiktiga mål. Riktlin-
jen stipulerar även hur resultatutjämningsreserven, RUR, ska hanteras.  

Vi konstaterar även att Piteå kommun, enligt riktlinjen för god ekonomisk hushållning, 
ska bedöma om mål uppnåtts genom att analysera redovisat resultat och dialog kring 
måluppfyllelsen. Nyckeltal kan aldrig, enligt fastslagna riktlinjer för god ekonomisk hus-
hållning, utgöra det enda underlaget för bedömning om måluppfyllelse. Enligt riktlinjen 
ska god ekonomisk hushållning bedömas genom en samlad bedömning av måluppfyl-
lelse inom de fyra strategiska områdena (barn- och unga; utbildning, arbete och nä-
ringsliv; demokrati och öppenhet; livsmiljö) samt personal och ekonomi.  

Vidare noterar vi att Piteå kommun har valt att ha ett stort antal indikatorer/nyckeltal 
knutna till verksamhetsmålen. För de 14 verksamhetsmålen finns fler än 200 indikato-
rer/nyckeltal. För vissa av dessa nyckeltal/indikatorer finns fastställda målvärden, dock 
ej för alla. Nyckeltalen utgör ett av instrumenten för att mäta måluppfyllelse. Vi saknar 
dock bl.a. en inbördes värdering eller viktning av de olika nyckeltalen som används för 
att bedöma måluppfyllelsen. Vår bedömning är att kommunen behöver utveckla målen i 
syfte att göra dessa mätbara i högre utsträckning än idag samt att kommunens modell 
för bedömning av måluppfyllelse utvecklas.  

Avstämning av god ekonomisk hushållning ska enligt Riktlinjer för god ekonomisk hus-
hållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun ske av kommun-
fullmäktige i samband med behandlingen av verksamhetsplan, delårsrapport och årsre-
dovisning.  

9.1.4 Verksamhetsplan 
Av Verksamhetsplan 2017-20194 och Verksamhetsplan 2018-20205 framgår att un-
derlag för beslut byggs upp och redovisas utifrån de mål och målindikatorer som i Piteå 
kommun indikerar att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning. Med års-
redovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kom-
munfullmäktige om ansvarsfrihet och god ekonomisk hushållning.  

9.1.4.1 Verksamhetsplan 2017-2019 
I verksamhetsplaner 2017-20196 beskrivs de övergripande målen för ekonomi enligt 
följande: 

• Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

• Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara lång-
siktigt hållbar. 

• Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åta-
ganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB. 

                                                
4 KF 2016-06-22 § 136 
5 KF 2017-11-20 § 262, Dnr I7KS645  
6 KF 2016-06-22 § 136 s. 3 
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Vidare i verksamhetsplan 2017-20197 kan man under avsnittet ”Kommunstyrelsen – 
Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd” utläsa de nyckeltal som bland annat ligger 
till grund för om det övergripande ekonomiska målet uppnås: 

• Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i procent. 
Målvärde, 1.5- 2.0 %. 

• Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Målvärde, 30 dagar. 

• Soliditet. Målvärde, inga lån. 

• Nämndernas/styrelsens resultat. Inget målvärde uppges. 

• Arbete med avtalstrohet. Inget målvärde redovisas. 

• Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag. Målvärde, 0 kronor. 

9.1.4.2 Verksamhetsplan 2018-2020 
I verksamhetsplaner 2018-20208 beskrivs de övergripande målen för ekonomi enligt 
följande: 

• Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

• Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara lång-
siktigt hållbar. 

• Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åta-
ganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB. 

Enligt Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämnings-
reserv Piteå kommun ska avstämning till god ekonomisk hushållning ske i samband 
med antagande av verksamhetsplan. Av Verksamhetsplan 2018-2020 framgår följande 
avstämning:  

Verksamhetsplan 
2018-2020 Målvärde 

Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020 

Resultatets andel av 
skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag, 
%9 1,5 - 2,0 % 1,66 % 0,78 % 0,26 % 

Likviditet10 Minst 30 dagar 31 32 33 

Soliditet (kommu-
nen)11 12 Inga lån    

                                                
7 KF 2016-06-22 § 136 s. 40 samt s. 118 
8 KF 2017-11-20 § 262, Dnr I7KS645 s. 7 
9 KF 2017-11-20 § 262, Dnr I7KS645 s. 98 
10 KF 2017-11-20 § 262, Dnr I7KS645 s. 98 
11 * För bostäder och i övrigt strategiskt långsiktiga investeringar kan lån upptas efter särskilt beslut i 
Kommunfullmäktige. 
12 KF 2017-11-20 § 262, Dnr I7KS645 s.98 
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Målvärde ska ut-
arbetas13 

Resultat nämnd/sty-
relse14 

Minst 0 kr o års-
resultat    

Årets resultat Piteå 
kommun15 

Minst 0 kr i års-
resultat 40 421 tkr 19 477 tkr 6 700 tkr 

Arbeta med avtalstro-
het16 - - - - 

9.1.5 Delårsrapport 
Av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsre-
serv Piteå kommun ska Piteå kommun ge en samlad bedömning av måluppfyllelse för 
de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Avstämningen av god 
ekonomisk hushållning ska göras av kommunfullmäktige i samband med behandlingen 
delårsrapporten. 

I Delårsrapport augusti 201717 görs helhetsbedömning att av i huvudsak goda verk-
samhetsresultat samt en fortsatt målmedveten styrning av verksamhet, personal och 
ekonomi bedöms Piteå kommun sammantaget uppnå god ekonomisk hushållning för 
helåret 2017. Dock fanns sammantaget några varningssignaler för kommunen att ta 
fasta på inför kommande år. Kommunens kostnader menar man troligtvis kommer öka 
kommande år till följd av den demografiska utvecklingen, stora investeringsbehov och 
utmaningen med att leva upp till krav som följer av statliga reformer. För bedömning 
om god ekonomisk hushållning har nedan modell använts. 

 

                                                
13 KF 2017-11-20 § 262, Dnr I7KS645 s 48 
14 KF 2017-11-20 § 262, Dnr I7KS645 s 47 och s.135  
15 KF 2017-11-20 § 262, Dnr I7KS645 s. 98 
16 KF 2017-11-20 § 262, Dnr I7KS645 s.136 
17 KF 2017-10-23 § 231 
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Vid intervjutillfällen framkom att kommunstyrelsen följer ekonomin nogsamt och att de 
arbetar aktivt med de ekonomiska rapporter som lämnas till styrelsen. Utifrån dessa 
rapporter gers nämnder, som prognostiserar underskott, i uppdrag att återkomma med 
ex. åtgärder/åtgärdsplaner för en budget i balans. För att komma till rätta med social-
nämndens underskott genomförs det en genomlysning av nämnden, vilket kommunsty-
relsen är aktiv i. 

Under avsnittet ekonomisk måluppfyllelse redovisas en sammanställning av finansiella 
nyckeltal enligt följande:18 

Finansiella nyckeltal 
Prognos målupp-
fyllelse 2017 

Måluppfyllelse 
2016 

Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag mellan 1,5 - 2,0% Nej, 1,0% Nej, 1,7% 

Likviditet; betalningsberedskap i dagar, minst 30 da-
gar 

Ja, inkl kontokredit 
100 dagar 

Ja, 32 dagar (inkl kon-
tokredit 111 dagar) 

Soliditet kommunen, inga lån Ja, 0 lån Ja, 0 lån 

Inget tillskott från Piteå kommun till de kommunala 
bolagen, Ja, 0 tillskott Ja, 0 tillskott 

Nämndernas/styrelsens resultat, balans ekonomi och 
verksamhet Nej, -20,2 mkr Nej, -8,4 mkr 

Avtalstrohet, minst 95 % Ingen prognos - 

                                                
18 KF 2017-10-23 § 231 
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Utveckling extern kapitalförvaltning, minst 2,0 % realt Ingen prognos 6,1 % 

I avsnittet där sammanfattande bedömning om god ekonmisk hushållning görs19 förs 
resonemang om att för två av de finansiella nyckeltalen upprättas ingen prognos samt 
att för nyckeltalen likviditet, soliditet och tillskott till kommunala bolag prognostiseras 
måluppfyllelse. 

9.1.6 Årsredovisning 
God ekonomisk hushållning ska, enligt riktlinjer för god ekonomisk hushållning, bedö-
mas genom en samlad bedömning av måluppfyllelse inom de fyra strategiska områ-
dena samt personal och ekonomi. Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs 
av kommunfullmäktige i samband med behandlingen årsredovisning. 

I Årsredovisning 2017 under avsnittet Mål och måluppfyllelse finns samma tre övergri-
pande finansiella mål som i verksamhetsplanen upptagna20: Dessa är: 

• Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

• Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara lång-
siktigt hållbar. 

• Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åta-
ganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB. 

Vidare i årsredovisning 2017 beskrivs måluppfyllelse för respektive ekonomiska nyckel-
tal som fullmäktige fastställt enligt följande21: 

Finansiella nyckeltal Målvärde 
Måluppfyllelse 
2017 

Måluppfyllelse 
2016 

Resultat i förhållande till skatteintäkter 
och generella statsbidrag 1,5 - 2,0 % Ja 2,1 % Nej 1,7% 

Likviditet; betalningsberedskap i dagar Minst 30 dagar Ja 109 dagar Ja 111 dagar 

Soliditet Inga lån Ja 0 lån Ja 0 lån 

Nämndernas/styrelsens resultat 
Balans 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 kommu-
nala bolag Inget tillskott Ja inget tillskott Ja inget tillskott 

Piteå kommun bedöms i årsredovisning 2017 uppnå en god ekonomisk hushållning. 
Sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god.  

                                                
19 KF 2017-10-23 § 231s. 25 
20 KF 2018-03-26 § 36, Dnr I8KS2I s 11 
21 KF 2018-03-26 § 36, Dnr I8KS2I s 22 
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Sammanfattande kommentarer av uppföljning god ekonomisk hushållning 
Nedan följer en sammanställning av de fastslagna övergripande målen i riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och verksamhetsplan 2017-2019 samt vilka övergripande 
mål som legat för bedömning i årsredovisning 2017. 

Övergripande mål  

Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning inklusive riktlin-
jer för resultatutjämningsre-
serv Piteå kommun 

Verksam-
hetsplan 
2017-2019 

Årsredovis-
ning 2017 

Budgetramen ska hållas genom 
effektiv hushållning med dispo-
nibla resurser Ingår ej Ingår Ingår 

Kommunens finansiella ställning 
ska vara långsiktigt hållbar/ Pi-
teå kommuns och de kommu-
nala bolagens finansiella ställ-
ning ska vara långsiktigt hållbar. Ingår Ingår Ingår 

Piteå Kommunföretag AB ska 
klara de kommunala bolagens 
ekonomiska åtaganden inom ra-
men för koncernen Piteå Kom-
munföretag AB. Ingår Ingår Ingår 

I nedanstående tabell återfinns en sammanställning över vilka nyckeltal/indikatorer som 
ligger till grund för bedömning av det övergripande ekonomiska målet enligt fastslagna 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och verksamhetsplan 2017-2019 samt vilka 
nyckeltal som bedömts för måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2017 samt årsre-
dovisning 2017. 

Finansiella nyckel-
tal 

Riktlinjer för god 
ekonomisk hushåll-
ning inklusive rikt-
linjer för resultatut-
jämningsreserv Pi-
teå kommun 

Verk-
sam-
hetsplan 
2017-
2019 

 

Delårsrapport, 
augusti 2017 

Årsredo-
visning 
2017 

Resultat i förhållande 
till skatteintäkter och 
generella statsbidrag Ingår Ingår Följs upp  Följs upp 

Likviditet; betalnings-
beredskap i dagar Ingår Ingår Följs upp Följs upp 

Soliditet Ingår Ingår Följs upp Följs upp 

Nämndernas/styrel-
sens resultat Ingår Ingår Följs upp Följs upp 
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Avtalstrohet Ingår ej Ingår Följs upp22 Följs upp23 

Utveckling extern ka-
pitalförvaltning Ingår ej Ingår ej Följs upp Följs upp 

Tillskott från Piteå 
kommun till kommu-
nala bolag Ingår Ingår Följs upp Följs upp 

Totalt 5/7 6/7 7/7 7/7 

Någon inbördes värdering eller viktning av de olika finansiella nyckeltalen görs inte. Vår 
bedömning är dock, inte minst ur ett långsiktigt perspektiv, att nyckeltalet ”Resultat i 
förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag” är kanske det enskilt viktigaste 
för att god ekonomisk hushållning och därmed en långsiktigt stabil ekonomi ska upp-
nås. 

Vi konstaterar att i delårsrapport per augusti 2017 samt i årsredovisning 2017 görs 
uppföljning av god ekonomisk hushållning. Dock är vår bedömning är att det råder 
otydlighet i vilka nyckeltal/indikatorer som ligger till grund för bedömning av god 
ekonomisk hushållning och att det därmed finns behov av att tydliggöra vilka 
nyckeltal/indikatorer som ska bedöma god ekonomisk hushållning.  

• Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning stipulerar två övergripande fiansiella 
mål; Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar samt att Piteå 
Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden 
inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB Följande fem indikatorer 
ligger till grund för bedömning om god ekonomsk hushållning: Resultatet i 
förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i procent, Likviditet, 
Betalningsberedskap i antal dagar, Soliditet, Nämndernas/styrelsens resultat 
samt Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag. 

• Verksamhetsplanen 2017-2019 fastslår att det är det finns tre övergripande 
finansiella mål; de två ovanstående samt att budgetramen ska hållas genom 
effektiv hushållning med disponibla resurser. De nyckeltal/indikatorer som ligger 
till grund för bedömning om måluppfyllelse är ovanstående fem samt 
avtalstrohet, totalt sex nyckeltal/indikatorer. 

• I delårsrapport per augusti 2017 samt i årsredovisning 2017 bedöms 
måluppfyllelse utifrån samma tre övergripande finansiella mål som 
verksamhetsplanen ställer upp. De nyckeltal som används för bedömning av 
måluppfyllelse är samma som ställts upp i verksamhetsplanen plus ytterligare 
ett nyckeltal/indikator - utveckling extern kapitalförvaltning. Bedömning görs 
därmed utifrån totalt sju indikatorer/nyckeltal. 

                                                
22, 23 Finns med i sammanställning för uppföljning i delårsrapport samt årsredovisning dvs. ska följas 
upp/bedömas dock har de inte skett någon uppföljning av avtalstroheten.  
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9.2 Budgetprocessen i Piteå kommun 
Budgetprocessen följer det årshjul som Piteå kommun arbetar efter. Budget för kom-
mande år utgår ifrån fastställd budget året innan. Piteå kommun har en inarbetad bud-
getprocess, vilken nu utvecklats med att även innefatta en bokslutsdag där alla nämn-
der/styrelser går igenom och presenterar årsbokslutet för kommunfullmäktige. Bok-
slutsdagen var uppstarten för budgetarbetet år 2019-2021. 

Inför budgetprocessen finns det en framarbetad tidplan där det under avsnittet ”Fast-
ställande av Budget/VEP samt skattesats” framgår vilka datum respektive aktivitet i 
budgetarbetet ska vara klara. I slutet av året, vid uppstarten för nästkommande budget-
arbete, görs en omvärldsanalys som ligger till grund för det fortsatta budgetarbetet. 
Omvärldsanalysen presenteras och diskuteras i flera olika forum bl a vid Riktlinjekonfe-
rensen innan budgetarbetet inleds. Omvärldsanalysen lämnas även till budgetbered-
ningen. Årsredovisningen ligger även till grund för kommande budget- och verksam-
hetsplansarbete. 

Nämndernas budgetförslag passerar budgetberedningen, kommunstyrelsens arbets- 
och personalutskott, kommunstyrelsen innan dessa går upp till kommunfullmäktige för 
beslut.  I budgetberedningen och bokslutsberedningen ingår bl. a. kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott inklusive dess ersättare.   

Inspel till riktlinjer för budget och verksamhetsplan sker vid riktlinjekonferensen i febru-
ari där förvaltningschefsgruppen, VD-gruppen samt ordföringar deltar. Riktlinjerna för 
budgetarbetet förbereds av tjänstepersoner och kommunalråden innan de processas 
vidare i den politiska processen. Av riktlinjerna framgår omvärldsanalys, mål, nyckeltal, 
ev. effektiviseringar, ev. omfördelning av budget samt ev. specifika uppdrag åt nämn-
derna/styrelse. Utgångspunkten är föregående års tilldelade budget. 

Efter att riktlinjerna är fastslagna lämnas dessa till respektive nämnd/styrelse. Budget-
arbetet för nämnderna/styrelsen pågår under våren för att landa hos budgetbered-
ningen i april månad efter att ekonomiavdelningen sammanställt materialet. Det 
material som nämnderna ska presentera för budgetberedningen i april är bl. a. nulä-
gesrapport, konsekvenser av förslaget på tilldelad budget, relevanta analyser, underlag 
och nyckeltal samt investeringsäskanden. Investeringsäskandena ska även innehålla 
kalkyler/objekt. Riktlinjerna för budget stipulerar vad budgetberedningen förväntas få till 
sig från nämnderna/styrelsen.  

Kommunfullmäktige antar budget för kommande år och planperiod i juni månad. Dock 
kommer budget inte att antas i juni månad år 2018, detta eftersom det är valår varför 
man väljer istället väljer att anta budget efter valet i september.    

När det inte är valår, beslutas budget ytterligare en gång efter kommunfullmäktige i juni 
- i november månad i samband med att skattesatsen antas. 

För ett antal år sedan försökte sig Piteå kommun på att använda en central resursför-
delningsmodell för fördelning av budget. Idag används ingen central fördelningsmodell. 
Däremot använder vissa förvaltningar resursfördelningsmodeller ex. utbildningsförvalt-
ningen fördelar förskola och grundskola utifrån en resursfördelningsmodell (barn-, elev-
peng) dock finns ingen resursfördelningsmodell för gymnasiet. Socialförvaltningen an-
vänder sig av resursfördelningsmodell för hemtjänstens område. Hemtjänstgrupperna 
får ersättning för beviljade timmar enligt en fastställd timtaxa. För övriga områden inom 
socialnämndens område används inga resursfördelningsmodeller.  
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Ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen sker per april, oktober och november samt 
fördjupad månadsrapport per mars. Kommunstyrelsen får under året, ofta i samband 
med föredragning av månadsrapporter, information om kommunens status vad gäller 
ex. soliditet, likviditet och lånestock. Att det görs en hel del ombudgeteringar under på-
gående år kan försvåra uppföljning, den senaste ombudgetering år 2017 gjordes per 
den sista december år 2017. De flesta förvaltningarna följer upp ekonomin och informe-
rar till egen nämnd månatligen. Socialnämnden redovisade ett underskott på –38,7 mkr 
för 2017 och prognostiserar ett underskott på -46,4 mkr för 2018. 

Kommentarer till Budgetprocessen i Piteå kommun 
Vår bedömning är att kommunstyrelsen får rätt förutsättningar att styra den finansiella 
planeringen. Bokslutsberedningen, där bl. a. kommunstyrelsens arbetsutskott inklusive 
ersättare ingår, tar fram de riktlinjer som ska gå till nämnder/styrelser. När riktlinjerna 
för kommande budgetarbete fastställs deltar bl. a. ordföringar för nämnder/styrelse, för-
valtningschefer samt VD för de kommunala bolagen. Utöver de månatliga ekonomiska 
rapporterna får även kommunstyrelsen, underpågående budgetår, information om ex. 
likviditet. 

Vi noterar dock att det redan i av kommunfullmäktige beslutad verksamhetsplan 2018-
2020 flaggats för att ett av de finansiella målen med bäring mot god ekonomisk hus-
hållning ”Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 1,5 – 2,0 %” be-
döms inte uppnås för planperioden. I det fall kommunen inte bedöms uppnår beslutade 
målsättningar anser vi att det bör finnas en tydlig handlingsplan för hur kommunen ska 
göra det. 

Vidare bedömer vi att de beslutsunderlag som ligger till grund för upprättande av finan-
siella planer i det stora hela är tillfredsställande. Då budget för kommande år utgår ifrån 
fastställd budget året innan och med anledning av de underskott som utbildnings- och 
socialnämnden gjort anser vi att kommunstyrelsen bör överväga att implementera och 
använda sig av en resursfördelningsmodell som är baserad på demografi. Socialnämn-
den redovisade ett underskott på –38,7 mkr för 2017 och prognostiserar ett underskott 
på -46,4 mkr för 2018, vilket gör att frågan är högaktuell. 

9.3 Finansiella nyckeltal 
De finansiella målen är fastställda enligt Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklu-
sive riktlinjer för resultatutjämningsreserver Piteå kommun och presenteras i avsnitt 
9.1.2. Nedan jämförs finansiella nyckeltal för Piteå kommun med kommungruppen 
Mindre stad/tätort, vilken Piteå tillhör, Norrbottens läns kommuner samt där det är möj-
ligt även med Riket. 

Vi uppmanar till försiktiga slutsatser av statistik. Nedan jämförelser ska istället ses som 
en fingervisning hur Piteå kommun ligger till i förhållande till Norrbottens läns kommu-
ner, kommungruppen samt i vissa fall riket. 
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9.3.1 Nyckeltal kopplat mot Piteå kommuns antagna finansiella mål 

 

 

 

Kommentar 
Piteå kommun har idag ett finansiellt mål som innebär att resultatet i förhållande till 
skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 1,5- 2,0 %24.  De senaste tre 
åren har Piteå kommun, jämfört med kommungruppen, Norrbottensläns kommuner och 
riket, haft det lägsta resultatet före extraordinära poster i förhållande till skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Vi konstaterar att under den senaste femårsperioden skiljer 
sig resultatet som mest under 2015, det varierade mellan Piteås 1,7 % till Norrbottens 
läns kommuner 13,1 %. Målvärdet sänktes från 2,0 – 3,0 % till 1,5 – 2,0 % inför år 
2017. Företrädare för verksamheten flaggar för att prognoserna framgent pekar på 
sämre resultat. 

 

 

                                                
24 Inför år 2017 förändrades målvärdet från 2,0-3,0 % till 1,5-2,0 % 
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Vi kan konstatera Piteå kommun soliditet (inkl. pensionsåtagandet) under den senaste 
femårsperioden är högre än samtliga jämförda kommuner. År 2016 uppgick soliditet 
(inkl. pensionsåtagandet) till 41,6 %25 vilket kan jämföras med de övriga jämförda kom-
muner/grupper där soliditeten uppgick till 19,1- 24,2 %26.  

Vidare kan vi konstatera att då kommunens soliditet år 2016 uppgår till 41,6 % inkl. 
pensionsåtagande blir således kommunens skuldsättningsgrad 58,4 %. Även solidite-
ten exkl. pensionsåtagande visar att kommunen har en skuldsättningsgrad, om 20,6 %. 
Piteå kommuns mål om Soliditet innebär att inga lån ska tas, dock kan lånefinansiering 
ske vid följande tillfällen; investeringar i bostäder efter särskilt beslut i kommunfullmäk-
tige, viktiga strategiska investeringar enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige, tillfälliga 
lån inom den beloppsram som kommunfullmäktige fastställer årligen. 

9.3.2 Referens- och nettokostnader samt nettokostnadsavvikelse 
Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verk-
samhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen 
bedriver verksamheten med genomsnittlig ambitions- och effektivitets nivå.  

Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt.  

Avvikelse i procent mellan total nettokostnad och total referenskostnad visar netto-
kostandsavvikelse i %.27 

9.3.2.1 Förskola inklusive öppen förskola 

 

                                                
25 Soliditeten (exkl. pensionsåtagandet) för Piteå kommun 2016 uppgick till 73,4% 
26 Om en kommun har hög skuldsättningsgrad har de en låg soliditet och vise versa. 
27 Källa: SKL 
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Kommentar 
Vi konstaterar att Piteå kommun under de fem senaste jämförda åren (2012-2016) har 
haft en lägre nettokostnad för förskola inkl. öppen förskola räknat i kronor per invånare 
vid jämförelse med genomsnittet för kommunerna i riket. Vid jämförelse med kommun-
gruppen (mindre stad/tätort) och Norrbottens läns kommuner är kostnaden något högre 
bortsett från 2014 då nettokostnaden i Piteå är lägre än i kommunerna i kommungrup-
pen. För år 2016 uppgick Piteås nettokostnad till 5 910 kronor/invånare vilket var 230 
kronor/invånare högre än nettokostnaden i kommungruppen och 605 kronor/invånare 
högre i Norrbottens läns kommuner. Det finns en gemensam positiv trend. 

Vidare kan vi konstatera att referenskostnaden, vilken indikerar vad respektive verk-
samhet borde ha för nettokostnad om kommunen bedriver verksamheten med genom-
snittlig ambitions- och effektivitetsnivå, för Piteå kommun år 2016 uppgick till 5 372 kro-
nor/invånare. Det innebär att Piteås nettokostnader var 539 kronor/invånare (5 910 
kr/inv-5 372 kr/inv) högre än vad den borde vara. I det nedersta diagrammet kan vi ut-
läsa att nettokostnadsavvikelsen för Piteå år 2016 uppgick till 10 %, motsvarande pro-
centsats för kommunerna i Norrbottens län och kommungruppen var 13,5 % respektive 
3,4 %. 
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Referenskostnaden för förskola inklusive förskoleklass låg 10 % över den genomsnitt-
liga effektivitets och ambitionsnivån vilket enligt företrädare för verksamheten kunde 
kopplas till att förskola inklusive förskoleklass är en politisk prioritering av barn och 
unga. Bland annat har Piteå kommun en hög andel (jämfört med riksgenomsnittet) be-
höriga förskollärare/fritidspedagoger samt att barngruppernas beslutade riktmärke är 
5,1 heltidsplatser per årsarbetare.   

9.3.2.2 Grundskola inklusive förskoleklass 
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Kommentar 
Vid jämförelse med kommunerna i kommungruppen och riket har nettokostnaden för 
grundskola inklusive förskoleklass, mätt i kronor/invånare, de fem senaste jämförda 
åren varit högre i Piteå kommun än för jämförda kommuner. Nettokostnaden för Piteå 
år 2016 uppgick till 11 128 kronor/invånare vilket inte skiljer sig signifikant från kostna-
den för kommunerna i Norrbottens läns om 11 091 kronor/invånare. Enligt den framräk-
nade referenskostaden borde nettokostnaden för Piteå år 2016 uppgå till 9 782 kro-
nor/invånare, vilket innebär att den faktiska kostnaden var högre än vad den borde 
vara om kommunen bedriver verksamheten med genomsnittlig ambitions- och effektivi-
tetsnivå. Nettokostnadsavvikelsen i Piteå kommun uppgick således, år 2016, till 1 346 
kronor/invånare vilket innebär en avvikelse på 13,8 %. Motsvarande avvikelse för 
kommungruppen samt i Norrbottens län var 0,6 % respektive 15,7 %. 

Referenskostnaden för grundskolan låg 13,8 % över den genomsnittliga effektivitets 
och ambitionsnivån vilket enligt företrädare för verksamheten kunde kopplas till att 
grundskolan är ett politisk aktivt vägval. Även här har Piteå kommun en hög andel be-
höriga (jämfört med riksgenomsnittet) lärare. År 2012 genomfördes en stor översyn av 
skolstrukturen i Piteå kommun, ett flertal skolor stängdes efter denna översyn. Idag 
finns det ett antal mindre skolor, vilka inte i detta nu är föremål för översyn. Jämfört 
med 2012 då skolöversynen genomfördes är det idag ca 200 fler elever i Piteå kom-
mun. 

9.3.2.3 Gymnasieskola 
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Kommentar 
Vi kan konstatera att nettokostnaden för gynmasieskola mätt som kronor/invånare för 
Piteå kommun år 2016 är lägre än nettokostnaden i Norrbottens läns kommuner, dock 
är kostnaden högre i Piteå än motsvarande kostnad för kommungruppen och i riket. 
Under den senaste jämförda femårsperioden har nettokostnaden i Piteå kommun legat 
på en relativt stabil nettokostnadsnivå.  

Referenskostnaden för Piteå kommun låg år 2016 på en kostnad om 3 948 kronor/invå-
nare något under den faktiska kostnaden om 4 186 kronor/invånare. Nettokostnadsav-
vikelsen blir således en avvikelse om 6,0 %.  

I samtliga diagram ovan där nettokostnaden för gymnasieskola jämförs utmärker sig 
Norrbottens läns kommuner med högst kostnad. Den genomsnittliga nettokostna-
den/invånare år 2016 för kommunerna var 4 878 kronor/invånare med en referenskost-
nad om 4 318 kronor/invånare. Det motsvarar en avvikelse motsvarande 13,2 %. Net-
tokostnaden för kommungruppen var 3 858 kronor/invånare, referenskostnaden var 
3 761 kronor/invånare, det motsvarar en avvikelse om 2,5 %. 

Referenskostnaden för gymnasieskolan låg 10 % över den genomsnittliga effektivitets 
och ambitionsnivån vilket enligt företrädare för verksamheten kunde kopplas till att 
även gymnasiet är ett aktivt politiskt val. Piteå kommun bedriver en ovanligt hög andel 
yrkesförberedande program, vilka är förenade med högre kostnader än de teoretiska 
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programmen. Eleverna klarar i högre utsträckning än genomsnittet utbildningarna samt 
går ut med höga betyg. 

9.3.2.4 Individ- och familjeomsorg 

 

 
 

 
 

Kommentar 
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Vi kan konstatera att nettokostnaden för individ- och familjeomsorg, mätt som kro-
nor/invånare, för Piteå kommun är lägre än nettokostnaden för kommungruppen samt 
riket under den senaste jämförda femårsperioden. De två senaste åren har Piteå haft 
den lägsta kostnaden av samtliga jämförda kommuner. Nettokostnaden för Piteå år 
2016 uppgick till 2 697 kronor/invånare, vilken man kan sätta i relation till den genom-
snittliga nettokostnaden för kommunerna i riket, vilket är den högsta kostnaden, om 
3 938 kronor/invånare. 

Referenskostnaden för Piteå kommun var år 2016 var 2 722 kronor/invånare. Det inne-
bär att den faktiska kostnaden var lägre än vad den borde vara om kommunen bedriver 
verksamheten med genomsnittlig ambitions- och effektivitetsnivå. Nettokostnadsavvi-
kelsen blir således negativ för Piteå 2016, (-0,9) %. Avvikelsen för de jämförda kommu-
nerna låg inom intervallet (-2,5) - 1,3 %. Värt att notera är att avvikelsen för Piteå har 
under den senaste jämförbara femårsperioden minskat från 28,5 till (-0,9) %. Att indi-
vid- och familjeomsorgen har en negativ nettokostnadsavvikelse år 2016 (-0,9 %) me-
nar man beror på att det arbetats med kostnadsmedvetenhet och effektivisering av 
verksamheten. 

 

9.3.2.5 Äldreomsorg 
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Kommentar 
I diagrammet som presenterar nettokostnaden för äldreomsorg mätt i kronor/invånare 
kan vi konstatera att Piteå kommun vid jämförelse med kommungruppen, Norrbottens 
län och riket hade näst lägst kostnad, efter riket år 2016. Nettokostnaden för Piteå upp-
gick år 2016 till 10 640 kronor/invånare, jämfört med kostnaden för riket som uppgick 
till 10 169 kronor/invånare. Den grupp som utmärkte sig för att ha en hög kostnad var 
Norrbottens läns kommuner, vilken uppgick till 17 345 kronor/invånare. Motsvarande 
kostnad för kommungruppen var 12 050 kronor/invånare. 

Referenskostnaden för Piteå kommun år 2016 var 10 926 kronor/invånare, den faktiskt 
kostnaden är således lägre än vad referensen medger. För Piteå innebär det en nega-
tiv nettokostnadsavvikelse om (-2,6) %, vilket är den enda negativa avvikelsen vid jäm-
förelse med kommungruppen och Norrbottens läns kommuner. Avvikelsen för Norrbot-
tens läns kommuner år 2016 var 16,2 % och för kommungruppen 2,0 %. 

Individ- och familjeomsorgen hade en negativ nettokostnadsavvikelse år 2016 (-2,6 %) 
vilket från företrädare för förvaltningen menar beror på att det arbetats med kostnads-
medvetenhet och effektivisering av verksamheten. 

9.3.2.6 Total kostnad för kommunens verksamhet 
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Nettokostnad: Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommunens samtliga löpande verksamheter, både 
egentlig verksamhet (huvudsakligen skattefinansierad) och affärsverksamhet (huvudsakligen avgiftsfinansierad), divide-
rat med antal invånare i kommunen den 31/12. Avser huvuddelen av kommunens löpande externa kostnader, till exem-
pel löner, arbetsgivaravgifter, hyror, bidrag, förändrad pensionsavsättning, utbetalda pensioner, inköp av varor och 
tjänster etc. Källa: SCB.  

 
Strukturkostnad: Strukturkostnaden är summan av alla standardkostnader (kr/inv) enligt det kommunala kostnadsutjäm-
ningssystemet (ej LSS-utjämningssystemet). Standardkostnader beräknas för Förskoleverksamhet och barnomsorg, 
Förskoleklass och grundskola, Gymnasieskola, Individ- och familjeomsorg, Barn och ungdomar med utländsk bakgrund, 
Äldreomsorg, Befolkningsförändringar, Bebyggelsestruktur, Löner, Kollektivtrafik. Källa: SCB. 

 

 
Avvikelse i procent mellan total nettokostnad och total referenskostnad för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasie-
skola, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg om äldre, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttoin-
täkt. Källa: SKL. 

Kommentar 
Den totala nettokostnaden för Piteå kommuns verksamheter uppgick år 2016 till 53 615 
kronor/invånare vilket i det närmaste är i linje med den totala kostnaden för kommu-
nerna i kommungruppen (53 405 kronor/invånare). Vid jämförelse med kommunerna i 
riket, kommungruppen och Norrbottens län var det den sistnämnda som hade den 
högsta totala nettokostnaden för kommunens verksamheter vilken uppgick till 60 151 
kronor/invånare. Kostnaden för kommunerna i riket år 2016 var lägre än kostnaden för 
Piteå, den motsvarade 50 626 kronor/invånare. 

Strukturkostnaden för Piteå kommun år 2016 var, vid jämförelse med kommungruppen 
och Norrbottens läns kommuner, den lägsta och motsvarar 32 909 kronor/invånare. 
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Motsvarande kostnad för kommungruppen och Norrbottens län kommuner var 36 838 
kronor/invånare respektive 39 259 kronor/invånare. För Piteå kommun innebär det en 
kostnadsavvikelse om 5,4 %. Motsvarande avvikelse för kommungruppen och Norrbot-
tens län kommuner var 1,8 % respektive 12,9 %.   

9.3.3 Sammanställning kommunens verksamheter 

PITEÅ 2016 

+ Högre/- lägre kostnad jämfört 
med om verksamheten bedrivs 
med genomsnittlig ambitions- och 
effektivitetsnivå 

Nettokostnads-
avvikelse i % 

Förskola inkl. öppen förskola + 10 % 

Grundskola inkl. förskole-
klass + 13,8 % 

Gymnasieskolan + 6,0 % 

Individ- och familjeomsorg - -0,9 % 

Äldreomsorg - -2,6 % 

Totalt Piteå kommun + 5,4 % 

+ Piteå kommun har högre kostnader än vad strukturen medger om verksamheten bedrivs med genomsnittlig ambit-
ions- och effektivitetsnivå. 

– Piteå kommun har lägre kostnader än vad strukturen medger om verksamheten bedrivs med genomsnittlig ambitions- 
och effektivitetsnivå. 

% Avvikelse i procent mellan total nettokostnad och total referenskostnad visar nettokostandsavvikelse i %. 

Kommentar  
Vi konstaterar att för Piteå kommuns verksamheter Förskola inkl. öppen förskola, 
Grundskola inkl. förskoleklass samt Gymnasieskolan har de alla en högre kostnadsnivå 
jämfört mot referenskostnaden. Däremot har Individ- och familjeomsorgen och Äldre-
omsorgen lägre kostnader. Totalt ligger Piteå kommun 5,4 % över referenskostnaden.  

9.4 Investeringar 
Kommunfullmäktige har fastställt investeringsramar för respektive styrelse och nämnd i 
Verksamhetsplan 2018-2020. De budgeterade nettoinvesteringarna uppgår till 236,7 
mkr för 2018, av dessa beräknas 163,7 mkr kunna egenfinansieras och 73 mkr lånefi-
nansieras. I verksamhetsplanen finns även investeringsplan för ytterligare två år. Vi-
dare i verksamhetsplanen specificeras respektive nämnds investeringar på projekt 
nivå. 
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9.4.1 Investeringsprocessen i Piteå kommun 
Piteå kommun har år 2016 arbetat fram en anvisning, vilken nu är under översyn, som 
ska tydliggöra och kvalitetssäkra handläggningen av större investeringar i Piteå kom-
mun. Investeringsprocessen är uppdelad enligt nedan i åtta olika faser:28 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Riktlinjer för redovisning av investeringar29 är ett styrande dokument som sammanfat-
tar riktlinjer för hantering av Piteå kommuns investeringsredovisning. Dokumentet utgår 
från gällande lagar och rekommendationer för att utmynna i ett ramverk och handled-
ningsverktyg över investeringsprocessen i Piteå kommun till dessa riktlinjer finns även 
en utarbetad arbetsanvisning30. 

Äskanden från nämnderna år 2018 uppgick till 333 miljoner kronor. För att komma ner i 
den nivå Piteå kommun klarar av för att investera utan att uppta lån (ca 130 miljoner) 
prioriterar budgetberedningen inkomna äskanden. Prioriteringarna görs, så lång som 
möjligt, utifrån de övergripande målen.  

                                                
28 Antaget av kommunchef 2016-06 
29 KF 2016-04-18 § 106, Dnr 16KS154-2 
30 Kommunchef 2016-06-01 

 
 

 
Initiering 

Beställning/uppdrag: Uppdrags beskrivning från 
VHT, från lokalresursplanering strukturplan 

 
 

 
Förstudie 

Fakta insamling: Vht behov, bedömning av 
fastighetens skick, grova skisser kalkyler. 

 
 

 
Program 

Besluts- och projekteringsunderlag: Förfinade 
skisser, kalkyler, beskrivningar 

 
 

 
Projektering 

Upphandlingsunderlag: Detaljerad beskrivning 
över vad som skall byggas 

 
 

 
Upphandling 

Upphandling: Anbudsförfarande 

 
 

 
Entreprenad 

Här genomförs själva byggnationen 

 
 

 
Avslut 

Slutbesiktning, relationshandlingar, inflyttning mm 

 
 

 
Uppföljning 

Uppföljning: Blev resultatet som förväntat och hur 
fugerade processen, intervjuer med berörda. 
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Utmaningar som lyftes vid intervjuer var bl. a. de stora fastighetsunderhåll Piteå kom-
mun står inför. 

För samhällsbyggnadsförvaltningen finns en utarbetad investeringsprocess som börjar 
med att strategiska tjänstemän inom förvaltningarna möts för att på ett kommunövergri-
pande plan gå igenom behov och önskade satsningar. Utifrån den sammanställda 
”bruttolista” prioriterar/bereder berörda chefer, projektledare och controller ett förslag 
på investeringar som presenteras för nämnden. Efter vetskap om att arbetet kan gå vi-
dare arbetas ex. kalkyler till respektive objekt fram enligt de enhetliga mallar och kalkyl-
modeller som finns. Ett färdigt förslag presenteras till förvaltningens ledningsgrupp som 
efter bearbetning av materialet skickar förslaget vidare för beslut till nämnden. 

Verksamheterna ex. socialnämndens- och barn och utbildningsnämndens områden äs-
kar om investeringsmedel medan fastighetsförvaltningen har ett helhetsgrepp genom 
att ex. utföra och följa upp projekten. En form av beställare och utförare organisation.  

I verksamhetsplanen för 2018 fick kommunchefen i uppdrag att skapa ett investerings-
råd där stora delar av förvaltningscheferna ska ingå. Rådet ska tillsammans bl. a. gå 
igenom större projekt. 

För att uppnå god ekonomisk hushållning i inventeringsarbetet menar företrädare för 
verksamheten att man gör genom att koppla de fastställda målen mot investeringar. Att 
vid slutredovisning av investeringar följa upp vilka effekter investeringen haft på de 
fastställda målen menar man även kopplas mot god ekonomisk hushållning. 

Verksamhetsföreträdare anser att de styrande- och stödjande dokument som idag ar-
betas efter i investeringsprocessen är tydliga. 

Kommentar till investeringar 
Vår bedömning är att investeringar och dess process hanteras på ett effektivt tillfreds-
ställande sätt. 

Att det finns fastställda riktlinjer för redovisning av investeringar med tillhörande tillämp-
ningsanvisning samt anvisningar för att tydliggöra och kvalitetssäkra handläggningen 
av investeringar i Piteå kommun anser vi att bra. Vidare anser vi att det är bra att inve-
steringarna specificeras på projekt på nämndsnivå 

Ett av de finansiella målen är soliditet, där målvärdet är att inga lån ska upptas. Genom 
att förhålla sig till den nivå Piteå kommun klarar av för att investera utan att uppta lån 
(ca 130 miljoner) förhåller man sig därmed till god ekonomisk hushållning. 

10 Svar på revisionsfrågan och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i det stora hela bedriver ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande arbete för att uppnå en 
god ekonomisk hushållning. 

10.1 Svar på revisionsfrågan 
Utövar styrelsen tillräcklig styrning över den kort- och långsiktiga finansiella pla-
neringen? 
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Vår bedömning är att kommunstyrelsen får rätt förutsättningar att styra den finansiella 
planeringen. Det finns en beslutad riktlinje för god ekonomisk hushållning Riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kom-
mun samtidigt som de givna målsättningarna följs upp i samband med delårsrapport 
per sista augusti samt i årsredovisningen. Kommunen har vidare en modell för budge-
tering samt uppföljning av nämnder och styrelser. 

Nämndernas budgetförslag passerar budgetberedningen, kommunstyrelsens arbets- 
och personalutskott, kommunstyrelsen innan dessa går upp till kommunfullmäktige för 
beslut.   

Vi noterar dock att det redan i av kommunfullmäktige beslutad verksamhetsplan 2018-
2020 flaggats för att ett av de finansiella målen med bäring mot god ekonomisk hus-
hållning ”Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 1,5 – 2,0 %” be-
döms inte uppnås för planperioden. I det fall kommunen inte bedöms uppnår beslutade 
målsättningar anser vi att det bör finnas en tydlig handlingsplan för hur kommunen ska 
göra det. 

Används ändamålsenliga beslutsunderlag inför upprättande av finansiella pla-
ner? 
Vidare bedömer vi att de beslutsunderlag som ligger till grund för upprättande av finan-
siella planer till stor del är tillfredsställande. Dock anser vi att då budget för kommande 
år utgår ifrån fastställd budget året innan och med anledning av de underskott som ut-
bildnings- och socialnämnden gjort anser vi att kommunstyrelsen bör överväga att im-
plementera och använda sig av en resursfördelningsmodell som är baserad på demo-
grafi. Socialnämnden redovisade ett underskott på –38,7 mkr för 2017 och prognostise-
rar ett underskott på -46,4 mkr för 2018, vilket gör att frågan är högaktuell. 

Hur har god ekonomisk hushållning konkretiserats i investerings arbetet? 
Ett av de fastställda finansiella målen för god ekonomisk hushållning är soliditet där 
målvärdet är att inga lån ska upptas. Piteå kommun klarar, utan att uppta lån, en inve-
steringsnivå på ca 130 miljoner kronor. Genom att förhålla sig till att inte investera mer 
än man klarar av (utan att uppta lån) bidrar man till att uppnå god ekonomisk hushåll-
ning.  

Vilken uppföljning sker i förhållande till god ekonomisk hushållning? 
Avstämning av god ekonomisk hushållning ska enligt Riktlinjer för god ekonomisk hus-
hållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun ske av kommun-
fullmäktige i samband med behandlingen av verksamhetsplan, delårsrapport och årsre-
dovisning. 

Uppföljning av god ekonomisk hushållning sker i samband med verksamhetsplan, de-
lårsrapport per sista augusti samt i samband med årsredovisning. Uppföljning i delårs-
rapport och årsredovisning sker av de finansiella målen som är fastslagna i Riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå 
kommun samt ytterligare nyckeltal/indikatorer som verksamhetsplanen fastslagit samt 
ytterligare nyckeltal som lagts till i delårsrapport och årsredovisning. Dock är vår 
bedömning är att det råder otydlighet i vilka nyckeltal/indikatorer som ligger till grund för 
bedömning av god ekonomisk hushållning och att det därmed finns behov av att 
tydliggöra vilka nyckeltal/indikatorer som ska bedöma god ekonomisk hushållning.  
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Önskvärt vid uppföljning vore även en tydlig sammasntälling i ex. tabellform där varje 
indikator/nyckeltal som ligger till grund för bedömning om god ekonomisk hushållning 
bedöms. 

Hur står sig Piteå kommun i en jämförelse med andra kommuner vid en övergri-
pande finansiell bedömning av kommunen? 
I nedan sammanställning utläses Piteå kommuns nettokostandsavvikels år 2016: 

PITEÅ 2016 

+ Högre/- lägre kostnad jämfört 
med om verksamheten bedrivs 
med genomsnittlig ambitions- och 
effektivitetsnivå 

Nettokostnads-
avvikelse i % 

Förskola inkl. öppen förskola + 10 % 

Grundskola inkl. förskole-
klass + 13,8 % 

Gymnasieskolan + 6,0 % 

Individ- och familjeomsorg - -0,9 % 

Äldreomsorg - -2,6 % 

Totalt Piteå kommun + 5,4 % 

Verksamheterna Förskola inkl. öppen förskola, Grundskola inkl. förskoleklass samt 
Gymnasieskolan har alla en högre kostnadsnivå jämfört mot referenskostnaden. Däre-
mot har Individ- och familjeomsorgen och Äldreomsorgen i Piteå kommun lägre kostna-
der. Totalt ligger Piteå kommun 5,4 % över referenskostnaden, dvs. över en genom-
snittlig ambitions- och effektivitetsnivå. 

Piteå kommun har idag ett finansiellt mål som innebär att resultatet i förhållande till 
skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 1,5- 2,0 %. De senaste tre åren 
har Piteå kommun, jämfört med kommungruppen, Norrbottensläns kommuner och ri-
ket, haft det lägsta resultatet före extraordinära poster i förhållande till skatteintäkter 
och generella statsbidrag. 

Ett annat finansiellt mål som Piteå kommuns har är soliditet (inkl. pensionsåtagandet). 
Under den senaste femårsperioden har Piteå legat på en högre soliditet än samtliga 
jämförda kommuner. År 2016 uppgick soliditet (inkl. pensionsåtagandet) till 41,6 %31 
vilket kan jämföras med de övriga jämförda kommuner/grupper där soliditeten uppgick 
till 19,1- 24,2 %. 

10.2 Rekommendationer 
Vi lämnar följande rekommendationer: 

                                                
31 Soliditeten (exkl. pensionsåtagandet) för Piteå kommun 2016 uppgick till 73,4% 
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• att utveckla målen i syfte att göra dessa mätbara i högre utsträckning än idag 
samt att utveckla modell för bedömning av måluppfyllelse  

• att tydliggöra vilka nyckeltal/indikatorer som ligger till grund för bedömning av 
god ekonomisk hushållning 

• att i det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås bör det finnas en tydlig 
handlingsplan för hur målen ska uppnås 

• överväga att implementera och använda sig av en central resursfördelningsmo-
dell  
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