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OM DIN KOMMUN
Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

2019

Populärbudget 

Varför måste 
kommunen gå med överskott?

Läs mer på sidan 3-5

Läs mer på sidan 6

Piteå kommun har totalt 14 övergripande mål 
som nämnder, förvaltningar och kommunala bolag 
gemensamt jobbar för att uppnå. Tre av dessa 
mål är prioriterade.

Prioriterade mål 2019: 



NYTT ÅR. NY BUDGET. 
NYA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER. 
Vi har nu tagit klivet in i 2019. Ett nytt år, men också en ny mandatperiod. Det innebär att från och 
med oktober 2018 har Piteå en fullmäktigeförsamling med många nya ledamöter och en ny  
kommunfullmäktigeordförande i Stefan Askenryd.

Den första januari 2019 tillträdde en ny kommunstyrelse och nya nämnder där flera får nya  
ordföranden.

Helena Stenberg och Anders Lundkvist 
Kommunalråd Piteå kommun

DEN POLITISKA LEDNINGEN i Piteå kommun 
förändras alltså när det gäller personer men 
majoriteten består fortfarande av Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 
I detta nummer av Värt att veta presenteras 
Piteå kommuns budget för 2019 och det du kan 
läsa om är majoritetspartiernas budgetförslag 
som beslutades av kommunfullmäktige den 28 
november 2018. 

Allians för Piteå (Moderaterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Liberalerna) och 

Sverigedemokraterna lämnade egna förslag och 
Sjukvårdspartiet föreslog några förändringar i 
majoritetspartiernas förslag. Skol- och lands-
bygdspartiet valde att inte delta i beslutet.

Nytt År. Ny budget. Nya utmaningar och 
möjligheter. Det är fortfarande samma grund-
värderingar som råder, vilket vilket känns viktigt 
att påtala. Budgeten bygger på de mänskliga 
rättigheterna och arbetet för en hållbar utveck-
ling. En hållbar utveckling är avgörande för vår 
gemensamma framtid och de tre dimensionerna 
social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet 
måste samverka. 

Dessa viktiga perspektiv utgör grunden för 
kommunens övergripande mål. För 2019 har 
kommunfullmäktige prioriterat tre av de 14 
övergripande målen. Det handlar om målet att 
öka vår befolkning, målet att Piteå ska präglas 
av en samhällsgemenskap med mångfald som 
grund och målet att Piteå ska vara en attraktiv 
ort för näringsliv och företagande. 

För att nå målen har kommunfullmäktige ock-
så beslutat om ett antal konkreta uppdrag som 
vår kommunchef och vår koncern VD har ett 
särskilt ansvar att arbeta med. Ett arbete som 
självklart ska få genomslag i alla kommunens 
verksamheter. Uppdragen är följande:

ARBETA FÖR INFLYTTNING AV  
MÄNNISKOR I ARBETSFÖR ÅLDER

Det är av största vikt att jobba för en inflytt-
ning av unga vuxna samt att bedriva ett aktivt 
arbete för att inkludera grupper som av olika 
anledningar står långt från arbetsmarknaden.

UTVECKLA LANDSBYGDSCENTRA  
OCH STADSDELSCENTRA

Attraktionskraften behöver stärkas i såväl stad 
som landsbygd för såväl boende som möjlighe-
ter till företagande.

Värt att veta om din kommun –  
Populärbudget 2019 är en informationsbroschyr 
som produceras av kommunledningsförvaltningen i 
samarbete med övriga förvaltningar och bolag. Den 
delas ut till alla hushåll i Piteå kommun och finns även 
inläst på Daisyskiva, tillgänglig på Stadsbiblioteket.

Layout: Tone Brunes  
Foto: Piteå kommuns bildarkiv, där ej annat anges

Följ Piteå kommun på Facebook 
Visste du att Piteå kommun har en sida på Facebook? I 
skrivande stund är det 6 042 personer som följer vår Face-
booksida och vi hoppas självklart på fler. Här kan du enkelt 
och lättsamt kommunicera med kommunen om  
olika saker och hålla dig uppdaterad kring vad  
som är på gång. Hoppas att vi ses på:  
www.facebook.com/pitea.se
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PITEÅ SOM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER- 
KOMMUN ÅR 2020
Piteå ska vara en öppen och inkluderande kom-
mun där människor är stolta över sin identitet 
och möts med respekt, nyfikenhet och tillit. 

NÄRINGSLIVSKLIMAT
Piteås lokala arbetsmarknad behöver stärkas 
och näringslivsklimatet vidareutvecklas. Viktigt 
är att visa upp Piteå för möjliga investerare och 
företag och arbeta aktivt för att få till stånd fler 
etableringar.

TILLIT TILL LOKALSAMHÄLLET
Kommunen har ett stort ansvar för att utveckla 
demokratin, inte bara i de allmänna valen, utan 
kanske framförallt mellan valen. Genom med-
borgardialog och delaktighet delas makten och 
ansvaret för de vägval kommunen står inför.

FLICKORS OCH KVINNORS HÄLSA
Sjuktalen bland Piteås kvinnor är för höga och 
många unga tjejer uppger att de mår dåligt. Där-
för är jämställdhetsarbetet fortsatt prioriterat.

INNOVATION OCH DIGITALISERING
För att klara vårt välfärdsuppdrag behöver vi 
tänka nytt och jobba på nya sätt. Genom att 
uppmuntra nytänkande, innovation och digitala 
lösningar så kan verksamheten utvecklas både för 
att uppnå högre kvalité och större effektivitet.

Utmaningarna finns där och svårigheterna 
likaså. Men med ett fokuserat arbete mot våra 
gemensamma mål så är det vår övertygelse att 
Piteå har alla möjligheter att ta sig an framtidens 
utmaningar på ett tryggt och stabilt sätt. 

Helena Stenberg och Anders Lundkvist
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Politisk ledning 
och styrning

Kommunfullmäktige
Består av 51 ledamöter
Ordförande: Stefan Askenryd (S)
Förste vice ordförande: Maria Holmqvist Ek (V)
Andre vice ordförande: Daniel Bergman (M)

Kommunstyrelsen
Består av 15 ledamöter
Ordförande: Helena Stenberg (S)
Förste vice ordförande: Anders Lundkvist (S)
Andre vice ordförande: Brith Fäldt (V)

Barn- och utbildningsnämnden
Består av 13 ledamöter
Ordförande: Louise Mörk (S)
Vice ordförande: Ken Åman (S)

Fastighets- och servicenämnden
Består av 9 ledamöter
Ordförande: Marita Björkman Forsman (S)
Vice ordförande: Anna Åström (MP)

Kultur- och fritidsnämnden
Består av 13 ledamöter
Ordförande: Elisabeth Lindberg (S)
Vice ordförande: Simon Granberg (MP)

Miljö- och tillsynsnämnden
Består av 11 ledamöter
Ordförande: Stig Sjölund (V)
Vice ordförande: Ferid Letic (S)

Samhällsbyggnadsnämnden
Består av 13 ledamöter
Ordförande: Brith Fäldt (V)
Vice ordförande: Jonas Lindberg (S)

Socialnämnden
Består av 13 ledamöter
Ordförande: Sven-Gösta Pettersson (S)
Vice ordförande: Nina Lindström (V)

Valnämnden
Består av 17 ledamöter
Ordförande: Jonas Gunnarsson (S)
Vice ordförande: Ulf Hartman (C)

Gemensam överförmyndarnämnd  
Piteå och Älvsby kommun
Består av 6 ledamöter
Ordförande: Maria Holmqvist Ek (V)

Gemensam kost- och servicenämnd  
Piteå och Luleå kommun 
Består av 6 ledamöter
Ordförande: Marita Björkman Forsman (S)  
Vice ordförande: Margareta Hägglöf (M)

Gemensam servicenämnd 
Piteå och Älvsby kommun 
Består av 4 ledamöter 
Ordförande: Anders Lundvkist (S)

Kommunens 
nämnder och styrelser

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. 
För 2019 finns tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser, och de läser du mer om på sidan fem.

Strategiska områden  
och övergripande mål

Målen för 
Barn och unga –  

vår framtid

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

Målen för 
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 förutsätt-
ningar för ett livslångt lärande.

Piteå ska vara en attraktiv ort 
för näringsliv och företagande.

Målen för 
Demokrati och öppenhet 

Pitebor i alla åldrar ska känna att 
det är meningsfullt att engagera 
sig och att de kan påverka kom-
munens utveckling.

Piteå präglas av en samhällsgemen-
skap med mångfald som grund.

Service och bemötande utformas 
jämställt i alla kommunens 
verksamheter.

Målen för 
Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från 
social, ekologisk 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 sam-
hällsutveckling.

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

Barn och unga - vår framtid 
Barn och unga ges förutsättningar för en god 
start i livet. Vi tar aktivt tillvara barn och ung-
as delaktighet, engagemang och kreativitet.

Utbildning, arbete och 
näringsliv är grunden för all välfärd 
Genom satsningar på utbildning och näringsliv 
skapas tillväxt som har en avgörande betydel-
se för kommunens utveckling.

Demokrati och öppenhet 
Piteå präglas av öppenhet, engagemang och 
delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat 
genom att både ta intryck av och ge avtryck 
i omvärlden.

Livsmiljö 
Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö 
med omsorg och utvecklingsmöjligheter i 
livets alla skeden. Här är det positivt att bo, 
verka och leva.
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Varför är det viktigt att vi 
blir fler pitebor?

En anledning till att det är viktigt att vi blir fler pitebor är att piteborna blir äldre. 
De årskullar som lämnar gymnasieskolan är betydligt mindre än de ålderskullar 
som går i pension. Med fler äldre behövs fler yngre.
 Samtidigt är antalet personer i yrkesverksam ålder i det närmsta oförändrat, 
därför behöver vi bli fler pitebor. Arbetskraften behövs för att ta hand om de äldre 
och för att säkerställa kompetensförsörjningen. Piteå kommun måste attrahera 
unga att flytta till Piteå, samt att bo kvar.
 Bristen på arbetskraft är inte något som kommer att hända i morgon, eller 
någon gång i framtiden – den har redan hänt. Vi befinner oss redan nu i en situa-
tion med behov av arbetskraft inom teknikyrken, vissa läraryrken och vårdyrken. 
Det visar sig bland annat genom svårigheter med att hitta sommarvikarier samt 
att rörlighet mellan olika arbetsgivare ökar.
 För att kunna behålla vår välfärd med vård, skolor, omsorg och utvecklingsin-
satser där alla trivs och vill fortsätta bo och leva behöver vi bli fler för att kunna 
finansiera verksamheten genom våra skatteintäkter. 

Inflyttningen består till stor del av personer i arbetsför ålder. Det ökar kom-
munens skatteintäkter. Skatten finansierar bland annat kommunens tjänster för 
äldreomsorg och skola.

PÅ VÄG MOT 43 000 OCH  
SIKTAR MOT 46 000

Kommunens befolkningsprognos visar 
att år 2020 finns det 42 520 invånare 
i Piteå kommun. För att kunna bli fler 
krävs det nya bostäder och en fortsatt 
positiv utveckling för näringslivet.

PÅ GÅNG

Några av de satsningar som kommunen 
och andra aktörer genomför och som 
kan göra att vi når målet på 43 000  
pitebor år 2020 och siktar mot 46 000:

• Nya attraktiva bostäder och 
 bostadsområden.

• Utveckling av både stad och 
 landsbygd.

• Ett expansivt näringsliv med nya 
 satsningar.

• Satsningar på en kvalitativ skolmil- 
 jö samt stöd och omsorg.

• Ny översiktsplan för Piteå kommun  
 framarbetad och beslutad av  
 kommunfullmäktige.

Vision, mål och 
strategiska områden

PS. Saknar dig! är ett hemvändarevent som görs tillsammans med Skellefteå kommun för att långsiktigt öka  
inflyttningen till Piteå Foto: Jeanette Ögren Viklund.
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Kommunstyrelsens förvaltningar har ansvar för en 
mängd olika uppgifter. Det kan avse till exempel 
kommunövergripande återkommande uppgifter, 
initiera, samordna och genomföra specifika uppdrag 
samt att driva och utveckla samverkan med andra.

Ett arbete pågår för en högre tillgänglighet för 
medborgarna genom digitaliserade tjänster.

Särskilt fokus på att utveckla dialog och kom-
munikation med näringslivet och företagare.

Aktiviteter pågår för att öka kunskap och förstå-
else för mänskliga rättigheter..

NYHETERPrioriterade mål 2019

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

Piteå kommun har under de senaste 
åren haft en positiv befolkningsökning. 
Trots det visar befolkningsprognosen att 
sammansättningen av Piteås befolkning 
innebär en allt mer åldrande befolkning 
med en ökad försörjningskvot, och en 
ökning som sker snabbare än riket i 
genomsnitt. Det är av största vikt att 
Piteå kommun arbetar för en inflyttning 
av unga vuxna, samt ett aktivt arbete 
för att inkludera grupper som av olika 
anledningar i dag står långt från arbets-
marknaden.

Det arbete som sker för en ökad 
inflyttning består bland annat av en  
ökad fokusering på näringslivsarbetet för 
att skapa ett ännu bättre företagsklimat, 
rekryteringsevent, arbete för en ökad 
mångfald, utveckla delaktighet och tillit i 
samhället, skapa förutsättningar för ett 
fortsatt bostadsbyggande i både stad 
och landsbygd samt öka takten med 
innovations- och digitaliseringsarbetet.

2. Piteå ska vara en attraktiv ort 
för näringsliv och företagande

Näringslivsfrågorna har ett särskilt fo-
kus. För att skapa ett gott näringslivskli-
mat och ett attraktivt Piteå krävs dialog 
och kommunikation. Det består av 
företagsbesök, näringslivsdialoger och 
regelbundna möten med branschråd 
och organisationer. Företagslotsen 
kommer att synliggöras för att tydlig-
göra vad kommunen kan bistå med 
samt fortsätta arbetet med stöd vid 

nyetableringar. Arenor som till exempel 
företagsfrukostarna kommer att utvecklas 
och förbättras för att skapa ett ökat 
intresse kring näringslivsutveckling. 
Kommunens tjänster ska synliggöras 
genom en tydligare information via 
webb och sociala medier.

Att förvalta och vidareutveckla Piteås 
varumärke är en förutsättning för att 
fortsätta lyfta bilden av ortens attrak-
tivitet, uthållighet, innovationsförmåga, 
stolthet och kontrastrikedom. Varu-
märkets betydelse är central och allas 
ansvar att vårda.

3. Piteå ska präglas av en samhälls-
gemenskap med mångfald som 
grund

Mänskliga rättigheter (MR) är utgångs-
punkten för arbetet med mångfald.  
Piteå ska vara en öppen och inklu-
derande kommun där människor är 
stolta över sin identitet och möts med 
respekt, nyfikenhet och öppenhet. En 
kommun med öppen och inkluderande 
atmosfär, som är levande i både stads- 
och landsbygd. Arbetet inriktas mot att 
Piteå i slutet av 2020 ska kunna utnämna 
sig till MR-kommun. En inkluderande 
stark social sammanhållning ökar 
attraktionskraften och bidrar till att fler 
människor vill leva, besöka och verka 
i kommunen. Mänskliga rättigheter 
är och ska vara grunden i de tjänster 
och den service som kommunen ger 
piteborna.

INVESTERINGAR

Under 2019 kommer ett antal investeringar att 
ske där särskilda medel är avsatta för ändamålen:
• Utveckling av området vid Christinaskolan. 
• Projektering av universitetsområdet.

VISSTE DU ATT...

• Piteå kommun investerar i infrastruktur,  
 skolor och omsorg för 175,2 mkr år 2019.

• Det finns 220 olika yrken inom Piteå  
 kommun och under 2019 räknar vi med  
 att rekrytera ca 700 personer.

• Piteå har tre vänorter ; St. Barth, Grindavik  
 och Kandalaksha.

• Det bor 42 122 invånare i kommunen,  
 varav 22 % är 0-19 år, 55 % är 19-64 år  
 och 24 % är 65 år och äldre.

Piteå kommun har totalt 14 övergripande mål som nämnder och och kommunala 
bolag gemensamt arbetar för att uppnå. Kommunfullmäktige har prioriterat 
tre av dessa mål som presenteras vidare under följande punkter. Utöver dessa 
finns det mål för personal och ekonomi.

Befolkningsutveckling 2014-2018

42 122

41 508 41 548

41 904

2018 (nov)2014 2015 2016 

42 184

2017 År

Antal

Vision, mål och 
strategiska områden
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Ekonomi

Varför måste kommunen 
gå med överskott? 
Piteå kommun har som mål att inte ta några lån förutom i särskilda undantagsfall 

som gäller bostäder och strategiska investeringar. Detta innebär att kommunen 

måste gå med överskott för att kunna finansiera kommande investeringar och 

pensionsutbetalningar. Kommunens pensionsutbetalningar till de anställda fortsätt-

ter att öka. För att klara av de kommande pensionsutbetalningarna och för att med 

egna medel finansiera investeringar behöver kommunen ett årligt resultat på 1,5-2 

procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 37,8-50,5 mkr.

Utbetalningar totalt 3 027 mkr

Kommunalskatt (2 074 mkr) 70%

Utjämn.bidrag/generellt statsbidrag (358 mkr) 12%

Avgifter m.m. (422 mkr) 14%

Statsbidrag (42 mkr) 1,5%

Personalkostnader (1 896 mkr) 64%

Övrigt (644 mkr) 22%

Bidrag (179 mkr) 6%

Investeringar (250 mkr) 8%

Kassaflödet är kommunens flöde av in- och 

utbetalningar, det vill säga flödet av pengar. 

Cirkeldiagrammen visar en prognos över 

flödet av pengar i kommunen under 2019.

DIN KOMMUNALA FÖRMÖGENHET 2017 Kr
Piteå Riksgenomsnitt

62 551

13 897

76 448

0

20 056

20 056

56 392

73 169

23 756

96 925

28 969

24 151

53 120

43 805

Nya lån (73 mkr) 2,5%

INVESTERINGAR I KONCERNEN PITEÅ KOMMUN 2019

Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB

AB PiteBo

Piteå Hamn AB

Piteå Renhållning och Vatten AB

Koncernen AB PiteEnergi

Piteå Science Park AB

Total koncernen Piteå kommunföretag AB

Piteå kommun nämnder och styrelser

Totalt koncernen Piteå kommun

  tkr

92 200

46 900

56 858

94 370

139 739

200

430 267

188 231

618 498

Bra att veta om Populärbudgeten: Denna information skickas ut till alla hus-
håll i Piteå kommun för att medborgare ska få en inblick i den kommunala 
budgeten. Hur mycket inkomster har kommunen och hur har politikerna 
beslutat att dessa ska fördelas? Det finns också information om hur kvaliteten 
är i kommunens verksamheter, aktuella satsningar och nyheter.

Du äger som kommuninnevånare

Anläggningar (skolor, förskolor, gator, m m)

Pengar på bank m.m. och fordringar

Summa

Du är skyldig som kommuninnevånare

I bank

Övrigt

Summa

Din kommunala förmögenhet

Inbetalningar totalt 3 027 mkr
Inbetalningar totalt 3 027 mkr

Kommunalskatt 2 123 mkr (70%)

Utjämn.bidrag/generellt statsbidrag 400 mkr (13%)

Avgifter m.m. 420 mkr (14%)

Statsbidrag 42 mkr (1,5%)

Nya lån 42 mkr (1,5%)

Utbetalningar totalt 3 027 mkr

Personalkostnader 1 933 mkr (64%)

Övrigt 737 mkr (24%)

Bidrag 179 mkr (6%)

Investeringar 178 mkr (6%)

Utbetalningar totalt 3 027 mkr

Personalkostnader 1 933 mkr (64%) Övrigt 737 mkr (24%)

Bidrag 179 mkr (6%) Investeringar 178 mkr (6%)
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Ekonomi

Den totala kommunalskatten i Piteå 2019 är 33,83 kr 
för varje beskattningsbar hundralapp. Av dessa pengar får 
kommunen 22,25 kr och landstinget 11,34 kr. I skatten 
ingår även en begravningsavgift på 0,24 kr som är obliga-
torisk för alla folkbokförda som betalar kommunal- 
skatt. Som medlem i Svenska kyrkan betalar man dessutom 
en kyrkoavgift och ser man till församlingarna i Piteå så 
har de en genomsnittlig avgift på 0,94 kr per hundralapp.

33,83 kr

22,25 kr kommunen

11,34 kr landstinget

Personal
TOTALT ANTAL ÅRSARBETARE I PITEÅ KOMMUN
Den 30/11 2018 uppgick det till 3 889 personer varav:

Utbildningsförvaltningen

 • Skola

 • Förskola

 • Övrig verksamhet

Socialtjänsten

 • Äldreomsorg

 • Stöd och omsorg

 • Övrig verksamhet

Kultur park och fritid

Räddningstjänsten

Samhällsbyggnad

Kommunledningsförvaltningen

Fastighet och service

Totalt antal årsarbetare

Totalt

1 494 

564

616

314

1 601

931

591

79

83

44

235

127

305

3 889

Kommunalskatten

ETT HUNDRA KRONOR100
100

S V E R I G E S  R I K S B A N K

FÖRKORTNINGAR

kr kronor
tkr tusen kronor
mkr miljoner kronor

Inkomst kr

Skatt till kommunen*

UTBILDNING/FÖRSKOLA

Därav bland annat:

Barnomsorg

Grundskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

Musikskola

SOCIAL OMSORG

Därav bland annat:

Äldreomsorg

Stöd och omsorg

KULTUR OCH FRITID

Därav bland annat

Park och anläggningar

Bidrag till föreningar, fritidsverksamhet

Kulturverksamhet

ÖVRIGT

Gator och vägar

Kostverksamhet

200 000

38 003

15 540

4 103

7 358

3 073

400

182

14 733

8 457

5 775

2 197

1 120

417

593

1 041

1 343

SKATTEN 2018

300 000

62 478

25 549

6 745

12 097

5 053

658

299

24 221

13 903

9 495

3 612

1 842

686

975

1 711

2 208

450 000

97 143

39 724

10 488

18 809

7 856

1 023

464

37 660

21 617

14 763

5 615

2 864

1 067

1 516

2 660

3 433

*Skattens storlek  bygger på 2018 års beräkning. 
Observera att tabellen inte ger en total redovisning av skatteintäkten.

Om du har en årsinkomst på 300 000 kr utgör 62 478 kr av dessa skatt till Piteå 
kommun. Denna skattepeng fördelas på olika verksamheter. Till exempel bidrar 
du med 12 097 kr till grundskolans verksamhet och 1 711 kr till gator och vägar. 

Medeltal anställda koncernen Piteå Kommunföretag AB 2018

    

AB PiteBo

Koncernen AB PiteEnergi

Piteå Hamn AB

Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB

Pite Renhållning och Vatten AB

Piteå Science Park AB

Piteå kommunföretag AB

Totalt koncernen Piteå Kommunföretag AB

Kvinnor

10

33

1

7

17

10

78

Så läser du tabellen

Kvinnor

1 201

384

576

241

1 417

863

487

67

54

6

133

79

221

3 111

Män

293

180

40

73

184

68

104

12

29

38

102

48

84

778

Totalt

42

109

3

14

77

16

1

262

Män

32

76

2

7

60

6

1

184

0,24 kr begravningsavgift
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Många breda satsningar 
för en utbildning för alla

Lärarna rustar den unga generationen att bygga 
framtiden, men för få lärare utbildas för att täcka 
behoven och den regionala konkurrensen ökar. 
Några enheter från förskola till gymnasiet är med 
i ett aktionsforskningsprojekt avseende en skola 
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Ett antal pedagoger deltar också i kommunens 
magisterutbildning, ett utvecklingsarbete avseen-
de forskning i samarbete med Umeå universitet. 
En särskild satsning har genomförts i årskurs 
7-9 genom att alla elever tillhandahåller en egen 
dator, en så kallad 1:1 satsning. Utvecklingsavdel-
ningen för media- och IT, CMiT leder på uppdrag 
av förvaltningen all digitaliseringsfortbildning. 
Skolorna har genomgått fortbildning i blockpro-
grammering, vilket är en förenklad programme-
ringsmetod som bygger på visuella block.

Forskning har visat att musik, dans och annan 
kulturell verksamhet är ett effektivt sätt att före-
bygga psykisk ohälsa och dessutom främjar den 
kunskapsutveckling, varför Musik- och dansskolan 
satsar på att nå ut till fler barn och unga. Det 
pågår ett stort projekt för att främja nyanlända 
barns och elevers lärande, där de rutiner och 
planer som skapas ska leda till en bestående 
god utveckling. Då kunskapsresultaten ser olika 
ut mellan olika områden i kommunen sker en 
särskild satsning på prioriterade områden för att 
få en ökad likvärdighet. Detta är möjligt genom 
statsbidraget ”Likvärdig skola”.

Verksamhet: Undervisningen i förskolan och skolan utformas så att alla barn och elever 
tas emot på bästa sätt. Det som kännetecknar en god skolkommun är barnens och 
elevernas utveckling och lärande, en ändamålsenlig och säker arbetsmiljö och en säkrad 
kompetensförsörjning med legitimerade förskollärare och lärare.

Enligt den senaste prognosen ökar antalet barn i kommunen under de närmaste åren. 
Med anledning av detta pågår ett fortsatt stort arbete med att utöka och anpassa lokaler 
och utemiljö på våra skolor och förskolor. 
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Utbildnings-
förvaltningen

Några enheter från förskola till gymnasiet är med i ett aktionsforskningsprojekt avseende en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
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Utbildnings-
förvaltningen

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 1062 mkr

Grundskola/Fritids (520 mkr) 49 %

Förskola (285 mkr) 27 %

Gymnasieskola (225 mkr) 21 %

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 1062 mkr

Kommunalskatt och statsbidrag (947 mkr) 89 %

Avgifter och ersättningar (32 mkr) 3 %

Ersättning från andra kommuner (19 mkr) 2 %

Riktade statsbidrag (64 mkr) 6 %

Totala investeringar för 2019  
uppgår till 26.3 mkr. Några av dem är:

•  Utbyggnad av Pitholmsskolan

•  Ny förskola Strömnäsbacken

•  Förskola i HC Norrfjärden

•  Anpassning av utemiljön  
 i skolor och förskolor 

INVESTERINGAR

VISSTE DU ATT... 
• Undervisning bedrivs i förskolorna.

• Närvarosystemet ”nuddisar” har  
 implementerats inom fritidsverksamheten.

• Elevantalet på Grans Naturbruksgymnasium  
 har ökat med ca 30 % sen övergången till  
 kommunen.

• Bildstöd implementeras i alla förskolor och  
 grundskolor som gynnar alla barns och  
 elevers lärande.

Kommunala Musik- och dansskola (13 mkr) 1 %

Nämnd och administration (19 mkr) 2 %

LIU – Lokal idrottsutbildning har startats vid Strömbackaskolan med inriktning fotboll och ishockey.

Reviderad läroplan i förskolan
Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan 
för förskolan. Läroplanen träder ikraft 1 juli 2019. 
Läroplanen tar upp barnens utveckling och 
lärande, barnens inflytande i verksamheten och 
relationen till föräldrarna. Den tar också upp 
hur förskolan ska samverka med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet.

Timplan för grundskolan
Från och med höstterminen 2019 får eleverna 
mer garanterad undervisningstid i matematik 
och idrott och hälsa.

NYHETER
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• LIU – Lokal idrottsutbildning har startats  
 vid Strömbackaskolan med inriktning  
 fotboll och ishockey. Utbildningen   
 genomförs i samarbete med lokala   
 idrottsföreningar.

Nämnd och administration (19 mkr) 2%

Grundskola/Fritids (520 mkr) 49%

Förskola (285 mkr) 27%

Gymnasieskola (225 mkr) 21%

Kommunala Musik- och dansskola (13 mkr) 1%

Kommunalskatt och statsbidrag (947 mkr)
89%

Riktade statsbidrag (64 mkr) 6%

Avgifter och ersättningar (32 mkr) 3%

Ersättning från kommuner (19 mkr) 2%
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Fastighets- och 
serviceförvaltningen

Verksamhet: Fastighets- och serviceförvaltningen bidrar till 
att skapa attraktiva och uthålliga miljöer för medborgare och 
kommunala verksamheter genom att leverera tjänster och 
service professionellt med rätt kvalitet.

Professionellt med rätt kvalitet
Bra service och professionell personal 
bidrar till hållbar kommun. 

Fastighets- och serviceförvaltningen ger 
god service på ett professionellt sätt och 
med rätt kvalitet inom fastighetsförvalt-
ning, måltids- och städverksamhet.

Fastigheter ansvarar för ny-, till- och 
ombyggnationer samt förvaltning av 
kommunens fastigheter. Bostadsanpass-
ningar utförs till personer med funktions-
nedsättningar för att underlätta vardagen. 
Dessutom tillhandahåller avdelningen ett 
antal lägenheter för kommunmedborgarna 
som bor utanför Piteås stadskärna. 

Måltidsservice producerar och levererar 
välsmakande och näringsriktiga måltider 
till kommunens kärnverksamheter och 
från februari även produktion av mat till 
socialtjänsten i Luleå kommun. Produk-
tion och leverans av mat utförs utifrån 
goda livsmedelsval och miljömässiga 
värderingar. 

Städenhetens uppdrag är att säkerställa 
en ren och trivsam inomhusmiljö samt 
bidra till minskad smittspridning. I uppdra-
get ingår också att underhålla och vårda 
lokalerna och dess ytskikt så att livsläng-
den förlängs.

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 442 mkr

Måltidsservice (118 mkr) 27 %

Fastigheter (238 mkr) 54 %

Drift och service/Städenheten ( 72 mkr) 16 %

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 442 mkr

Avgifter och ersättningar (39 mkr) 9 %

Bostads och lokalhyror (42 mkr) 9 %

Den 1 februari 2019 startar produktion av mat till 
ordinärt och särskilt boende i Luleå kommun.

Via ett nätverk, där städchefer från hela Norrbotten 
deltar, har kommunsamverkan utvecklats som bland 
annat medfört att städpersonal från Piteå kommun 
utbildat städpersonal i Älvsbyns kommun.

Strömgården kommer att rivas under  
första halvåret 2019.

NYHETER

• Strömbackas produktionskök utökas för  
 17 mkr för att kunna producera fler portioner  
 till äldreomsorgens särskilda boenden samt  
 för det utökade elevantalet inom skolan.

• Stadshusets parkeringshus renoveras för  
 15 mkr för att långsiktigt säkerställa ett  
 säkert och funktionellt parkeringshus.  

• Reinvesteringar för 16 mkr avsätts för  
 åtgärder till fastighetsunderhåll.  

INVESTERINGAR

Måltidsservice, Martina Nyström och Elisabeth Lindgren, Öjebyns produktionskök. Foto: Ulf Gustafsson.

Ersättning för utförda tjänster (261 mkr) 59 %

Kommunalskatt (97 mkr) 22 %Nämnd och administration (14 mkr) 3 %

VISSTE DU ATT... 

• Kockarna på Måltidsservice lagar ca 1 200 kg  
 av den populära bondsoppan när denna  
 serveras som veckosoppa vilket motsvarar  
 vikten av fem snöskotrar.  

• Städenheten använder endast parfymfria  
 kemikalier.

• Fastigheter skottade av 73 tak och vissa tak 
  upp till fyra gånger under den gångna vintern.

Bidrag från övr statliga myndigheter och Landstinget (3mkr) 1 %

Nämnd och administration (14 mkr) 3%

Fastigheter (238 mkr) 54 %

Måltidsservice (118 mkr) 27 %

Drift och service/Städenheten ( 72 mkr) 16 %

Kommunalskatt (97 mkr) 22%

Avgifter och ersättningar (39 mkr) 9 %

Bostads och lokalhyror (42 mkr) 9 %

Bidrag från övr staliga myndigheter och
Landstinget (3 mkr) 1%

Ersättning för utförda tjänster (261 mkr) 59%
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Verksamhet: Kultur, park och fritid ska erbjuda piteborna förut-
sättningar för ett mångsidigt kultur- och fritidsliv i en livsmiljö som 
stärker folkhälsan samt stimulerar till inflyttning och företagsetableringar. 
”Attraktiv kultur, park och fritid – vi gör skillnad” Kultur, park och fritid

Lustfylld och stimulerande livsmiljö stärker hälsan till både kropp och själ.

DEN FRIA TIDEN
Kultur, park och fritids verksamhetsuppdrag är att arbeta för att erbjuda 
människor möjlighet att på ett meningsfullt sätt kunna välja hur man vill bruka 
sin fria tid. Genom att tillhandahålla ett varierat kultur- och fritidsutbud, bra och 
lättillgängliga anläggningar och arenor samt en stimulerande livsmiljö med parker 
och skärgård skapas förutsättningar för en god folkhälsa och en ökad mångfald. 
Fritiden är din tid.

VI LYSSNAR

En nära dialog med våra brukare är en förutsättning för att Kultur, park och 
fritids uppdrag ska vara meningsfullt. Dagligen har vi kontakter och samtal med 
enskilda medborgare, föreningar och organisationer. 

Ny i Sverige - hyllan. Foto Stina Ingvarsson

Mer information   
på nästa sida

NYHETER
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Lekmiljön på Lill- och Storåkern i Sjulnäs och 
Källboparken kommer att renoveras.

Kultur, park och fritid erbjuder spontanbokning i 
vissa sporthallar och gymnastiksalar, där du som 
privatperson kan boka lokal för tex. innebandy, 
barnkalas, dans eller gymnastik, även utanför 
kontorets öppettider. Mer info hittar man på 
bokning@pitea.se

Piteå stadsbibliotek har en ”Ny i Sverige” -hylla. 
Där finns lexikon, böcker och språkkurser för 
att lära sig svenska, men även lättlästa körkorts-
böcker, fakta om Sverige och lättlästa berättelser 
på svenska.

Under 2019 kommer du som låntagare att få 
tillgång till Rosviks bibliotek utanför ordinarie 
öppettider.

Inkluderande kultur, inbjudande 
park och inspirerande fritid

Piteå  
biblioteks 

bokbuss besöker 
66 olika hållplatser 

på landsbygden

”

Isbanan på Nördfjärden. Foto Jenny Andersson
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Kultur, park  
och fritid

BIDRAR TILL TILLVÄXT
Kultur-, park- och fritidsfrågorna är viktiga för att vara en attraktiv kommun 
och skapa tillväxt. Utveckling av lekparker sker utifrån den långsiktiga Lek-
parksplanen. Barnen blir allt mer stillasittande och behöver lekmiljöer som 
stimulerar till aktivitet. Varje år prioriteras en renovering av en lekpark på 
landsbygden. 

Badhusparken är del i det gröna stråket som sträcker sig från Södra Hamn 
och vidare genom Stads- och Konstparken längst med Norrstrand fram till 
Fåröbron. Detta gröna stråk vid vattnet är viktigt för stadens attraktivitet och 
för stadsbornas trivsel. Utveckling av Badhusparken ska påbörjas och här 
omfattas även åtgärder i Strömsundskanalen. 

Idrotten i Piteå är stark och framgångarna för elitlagen stärker varumärket 
Piteå. Damidrotten med fotboll, ridsport, skidor och skidskytte i spetsen 
fortsätter skörda stora framgångar. Fortsatta satsningar på LF arena med ny 
belysning görs för att kunna erbjuda en elitarena. 

INVESTERINGAR

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 144 mkr

Fritid, bl a bokning, Fritid Ung, studieförbund 
(25 mkr) 17 %

Park (21 mkr) 15 %

Kultur bl.a. bibliotek, konsthall, Dans i Nord, 
Studio Acusticum (35 mkr) 24 %

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 144 mkr

Kommunalskatt och statsbidrag (129 mkr) 90 %

Försäljning simundervisning, parkverksamhet 
lokaluthyrning etc (15 mkr) 10 %

Badhusparken. foto Ulrika Bohman

Nämnd och administration (4 mkr) 3 %

Anläggningar (59 mkr) 41 %

Totala investeringar 2019 uppgår till 8,9 mkr

• Belysning LF fotbollsplan

• Renovering Strömsundskanalen

• Badhusparken renovering av scen och  
 paviljong

• Renovering två lekparker

• Teknikutrustning Studio Acusticum

VISSTE DU ATT... 
• En fin helgdag på vårvintern mäts det upp  
 25 000 - 30 000 passager (ej unika personer)  
 runt isbanan, Nördfjärden.

• Granen på Rådhustorget restes för första  
 gången 1918.

• Kostnadsfria lovaktiviteter arrangeras för barn  
 på samtliga lov.

• Öjebyns simhall har 700-800 besökare varje dag.

Nämnd och administration (4 mkr) 3%

Kultur bl.a. bibliotek, konsthall, Dans i Nord,
Studio Acusticum (35 mkr) 24%
Fritid, bl a bokning, Fritid Ung,
studieförbund (25 mkr) 17%
Park (21 mkr) 15 %

Anläggningar (59 mkr) 41%

Kommunalskatt och statsbidrag (129 mkr)
90%

Försäljning simundervisning,
parkverksamhet
uthyrning lokaler etc (15 mkr) 10%
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Räddnings-
tjänsten

Räddningstjänstens verksamhet 
Den operativa verksamheten svarar för 
insatser vid olyckor eller vid överhäng-
ande fara för olyckor. Samtliga olyckor 
undersöks för att i skälig omfattning 
klarlägga orsak, förlopp och hur insatsen 
har genomförts. Brandstationer med 
brandpersonal finns i Piteå, Norrfjärden, 
Infjärden och Långträsk. En räddningsstyr-
ka på sex personer når tätorterna Piteå, 
Skuthamn, Munksund, Pitholm, Öjebyn, 
Bergsviken och Hortlax inom 10 minuter. 
Efter ett första larm tar det åtta minuter 
innan ytterligare en räddningsstyrka på 
sex personer finns att tillgå i Piteå. 

Den förebyggande verksamheten har 
till huvuduppgift att underlätta för den 
enskilde samt utöva tillsyn. Att under-
lätta för den enskilde sker i första hand 
genom rådgivning, information och 
utbildning. Tillsyn av brandskyddet och 
hantering av brandfarliga och explosiva 
varor genomförs regelbundet för att 
kontrollera efterlevnaden av de lagar 

och regler som gäller. Räddningstjänsten 
är tillståndsmyndighet för hantering 
av brandfarliga och explosiva varor. 
Kommunens säkerhetsarbete syftar 
till att skapa trygghet och säkerhet för 
kommunens medborgare, medarbetare 
och de som vistas i kommunen. 

Kommunens säkerhetsorganisation som 
består av representanter från kommu-
nala förvaltningar, kommunala bolag 
samt kommunchefen, arbetar aktivt för 
att skydda liv, hälsa, egendom och miljö. 
Säkerhetsarbetet går i cykler, från att hitta 
riskerna – förebygga dem – begränsa dem 
till att sedan följa upp för att förbättra 
om det skulle hända igen. Piteå kommuns 
säkerhetsorganisation arbetar aktivt med 
det kommunövergripande säkerhetsar-
betet som omfattar fem områden: skydd 
mot olyckor, krishantering inklusive civilt 
försvar, internt skydd, säkerhetsskydd 
och informationssäkerhet.

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 43 mkr Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 43 mkr

Verksamhet: 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 vi hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats. Rädd-
ningstjänsten 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.

En nationell nätverksträff för kvinnor inom rädd-
ningstjänsten genomförs i Piteå under 2019.

NYHETER

Räddningstjänsten kommer att delta i en 
veckolång övning med en räddningstyrka under 
hösten. Övningen genomförs i Kiruna med per-
sonal från olika räddningsresurser från Barens 
regionen (Sverige, Finland, Norge och Ryssland) 
och benämns Barents Rescue.

Upphandling av en släckbil kommer att 
påbörjas under 2019 till en en total kostnad på 
ca 3,6 mkr. Den nya släckbilen kommer att tas i 
drift under 2020.

INVESTERINGAR

Prova på dag för kvinnor hösten 2018. Deltagare: Anna Ögren, Jessika Lundström, Emma Markström,  
Isa Stoltz och Minna Källman. Instruktör brandman Emelie Persson.
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VISSTE DU ATT... 
• Räddningstjänsten årligen utbildar alla klasser i  
 årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet i skydd  
 och säkerhet.

• Räddningstjänsten larmas årligen cirka 700  
 gånger till olika händelser, exempelvis bränder,  
 trafikolyckor samt automatiska brandlarm.

• 98,6 % av Piteå kommuns invånare får hjälp  
 inom 30 minuter av en räddningsstyrka på  
 minst sex personer.

• 98 % av piteborna har en eller flera brand- 
 varnare i sin bostad.

Ett nytt släcksystem tas i bruk. Detta möjliggör 
att vi kan skapa en svalare och säkrare miljö för 
brandpersonalen samt utgöra en effektiv släck-
metod. Detta uppnås då vattendimma trycks 
igenom exempelvis en betongvägg.

Nämnd och administration (2 mkr) 5%

Operativ verksamhet (36 mkr) 84%

Förebyggande verksamhet (3 mkr)  7%

Kommunens säkerhetsarbete (2 mkr) 5%

Kommunalskatt och statsbidrag (39 mkr)
91%

Avgifter och ersättningar (4 mkr) 9%

Operativ verksamhet (36 mkr) 84 %

Kommunens säkerhetsarbete (2 mkr) 4,5 %

Förebyggande verksamhet (3 mkr) 7 %

Nämnd och administration (2 mkr) 4,5 % Kommunalskatt och statsbidrag (39 mkr) 91 %

Avgifter och ersättningar (4 mkr) 9 %
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Verksamhet: Samhällsbyggnad arbetar för ett  
attraktivt och hållbart samhälle. Samhällsbyggnad

Vägen mot ett 
hållbart samhälle 
Förvaltningen arbetar med komplexa samhällsbyggnadsfrågor där social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet är viktiga utgångspunkter. Effektiva 
och flexibla planeringsprocesser i samverkan med många interna och 
externa aktörer är grunden i arbetet. Det erbjuds kostnadsfri information och utbild-

ning om flyktingsamordningens verksamheter 
för Piteås företag, föreningar och organisationer. 
Syftet är att skapa möjlighet till bättre förståelse 
och ökad kulturkunskap hos alla som kommer i 
kontakt med nyanlända.

Samtliga kommunala gång- och cykeltunnlar (ca 
35 st) har inventerats utifrån ett trygghets- och 
jämställdhetsperspektiv.

Förutsättningarna för ett lärcentra ska utredas 
för att göra fler utbildningar tillgängliga och 
därmed förbättra förutsättningar för företag att 
rekrytera personal med relevant kompetens.

Kommunen har beviljats 24 mkr i projektstöd 
för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

NYHETER

Kommunen har beviljats 24 mkr i projektstöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Foto Krister Berg.

En stark och långsiktig samhälls-
planering är en förutsättning för 
kommunens bostadsförsörjning 
och befolkningsutveckling. Behovet 
av bostäder är stort, både på lång 
och kort sikt. Bostäder åt nyan-
lända med uppehållstillstånd är en 
utmaning de närmaste åren. För att 
stimulera byggandet i kommunen 
utvecklas nya former för samverkan 
med näringsliv och byggföretag 
kring nya bostadsområden. Antalet 
detaljplaner och bygglov ligger 
fortsatt på en hög nivå.

Översiktsplanen visar riktning för 
kommande satsningar, med stra-
tegier för byggande av nya stads-
delar samt byggande i befintliga 
stadsdelar och byar. Det har gjorts 

fördjupade översiktsplaner för 
landsbygdscentra: Rosvik, Norrfjär-
den, Roknäs/Sjulnäs, Hortlax och 
Jävre. Det kommer även startas ett 
arbete med fördjupade översikts-
planer för Öjebyn, Munksund och 
Bergsviken. Prioriterade områden 
för exploatering är Universitets- 
området, Löjan 1, Västermalm, 
Norrmalm, utveckling av nya villa-
områden och industriområden.

En ökad regional samverkan inom 
befintliga nätverk kan leda till sam-
ordningsvinster som till exempel 
gemensamma specialistkompeten-
ser. Ny teknik och nya arbetssätt 
skapar förutsättningar för verksam-
hetsutveckling.
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Samhällsbyggnad

Mer information   
på nästa sida

Samverkan, ett brett utbildningsutbud och ett flexibelt arbetssätt är 
grunderna i arbetet för en god kompetensförsörjning.

Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är avgörande för ett gott 
näringslivsklimat. Det kan också vara avgörande för företags lokaliserings-
beslut och deras utvecklingsmöjligheter.

Samverkan med andra kommuner, näringslivet och andra aktörer skapar 
ett brett utbildningsutbud. Allt fler studerar på distans. Utbildningsformer 
förändras och skapar behov av nya pedagogiska metoder.

Arbetslösheten har fortsatt att minska samtidigt som det finns grupper 
som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Dessa grupper är i behov av 
riktade insatser för att underlätta tillbakagången till arbetsmarknaden.

Kompetensförsörjning för att 
möta framtidens behovTotala investeringar 2019 uppgår till 29,9 mkr

• Reinvestering i det kommunala vägnätet 

• Markexploatering näringsliv Haraholmen 

• Markexploatering för ökad befolkning 

• Fortsatt utveckling av gång- och cykelvägnätet  

INVESTERINGAR

Allt fler studerar på distans. Utbildningsformer förändras och skapar behov av nya pedagogiska metoder. 
Foto: Scandinav.

Antalet ensamkommande asylsökande flyktingbarn som kommer till 
Sverige har minskat kraftigt sedan 2015. Merparten av nya flyktingar till 
Piteå handlar nu om nyanlända med uppehållstillstånd som Migrations-
verket anvisat till kommunen.

Ett framgångsrikt integrationsarbete är viktigt för att unga och vuxna 
flyktingar ska välja att stanna kvar i Piteå. Fler Piteåbor är en förutsättning 
för att möta arbetskraftsbehov i framtiden. För att underlätta vägen till 
egen försörjning behövs riktade insatser, exempelvis språkpraktik och ut-
bildning. Flyktingmottagningen och boenden för ensamkommande flykting-
barn finansieras av Migrationsverket. 

Nyanlända – en resurs

VISSTE DU ATT... 
• Piteå har tagit emot flyktingar från bland annat  
 Afghanistan, Eritrea, Syrien, Kongo och Somalia.  
 Under 2018 anvisades ca 70 nya personer   
 till Piteå och totalt är ca 380 personer inskrivna i  
 flyktingsamordningens verksamheter.

• under 2018 har Piteå kommun byggt 1 000 m   
 nya gång- och cykelvägar.

• det gick åt 90 ton armering till bygget av den nya  
 Fåröbron.

• Piteå kommun har tillsyn över ca 400 livsmedels 
 verksamheter och ca 300 andra verksamheter  
 såsom skolor och industrier.

• kommunala vägnätet är cirka 32 mil långt samt  
 att det kommunala gång- och cykelnätet är cirka  
 10 mil långt.
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Så här betalas förvaltningens verksamheter totalt 344 mkr

Kommunens investeringar genom åren 
i gator, vägar och broar är betydande. 
Underhåll av dessa måste utföras i till-
räcklig utsträckning för att undvika höga 
reparationskostnader i framtiden.

Pågående stora byggprojekt i centrala 

staden orsakar extra slitage på kommu-

nens gator, vilket innebär ett ökat behov 

av underhåll.

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar 

fortsätter enligt plan. Här prioriteras 

förbättrad trafiksäkerhet, särskilt med 

avseende på barn och ungas tillgång till 

säkra skolvägar.

Vård av kommunens 
gator och vägar

Så här använder förvaltningen sina pengar totalt 344 mkr

Strömnäsbacken ligger nära naturen, som inbjuder till 
lek, motion och bärplockning.

Haraholmens industriområde är cirka 80 ha stort. Foto: Mikael Sundkvist

Ett nytt industriområde ute på Haraholmen

Haraholmens industriområde är cirka 80 ha stort och erbjuder goda förutsättningar 
för transporter med bil, lastbil, järnväg eller båt. Under kommande år har därmed 
förutsättningarna för etablering av nya verksamheter i kommunen förbättrats.

Strömnäsbacken – Piteås nya villaområde
Kommunen håller på att ta fram ett nytt bostadsområde i Piteå. Strömnäsbacken 
ligger nära naturen, som inbjuder till lek, motion och bärplockning. I närområdet finns 
strövområden vid Nördfjärden, golfbana, Strömlida med dess pulkabacke, utegym, 
cykelstigar och motionsspår. För de minsta barnen planeras en ny förskola på 
området. Strömnäsbacken erbjuder stora tomter och generösa byggrätter. Totalt 
kommer det att bli 24 tomter, i storlekar mellan 1199 och 1437 m2. Tomterna 
kommer att finnas tillgängliga under 2019.

Det finns ett behov av nya industritomter i Piteå. Det arbetas just nu för 
fullt med framtagande av ett nytt industriområde ute på Haraholmen

Nämnd och administration (20 mkr) 5%

Teknik och gator (113 mkr) 33%

Flyktingsamordning (53 mkr)  15%

Kompetensförsörjning (88 mkr) 26%

Fysisk planering (57 mkr) 17%

Samhällsplanering (13 mkr) 4%

Kommunalskatt och statsbidrag (169 mkr)
49%

Riktade statsbidrag (99 mkr) 29%

Avgifter och ersättningar (74 mkr) 21%

Ersättning från kommuner (2 mkr) 1%

Teknik och gator (113 mkr) 33 %

Fysisk planering (57 mkr) 17 %

Samhällsplanering (13 mkr) 4 %

Kompetensförsörjning (88 mkr) 26 %

Nämnd och administration (20 mkr) 5 %

Flyktingsamordning (53 mkr) 15 % Avgifter och ersättningar (73 mkr) 21 %

Kommunalskatt och statsbidrag (173 mkr) 50 %

Riktade statsbidrag och EU-bidrag (93 mkr) 27 %

Ersättning från kommuner (2 mkr) 1 %

Samhällsbyggnad
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Socialtjänsten
Verksamhet: Socialförvaltningen ska erbjuda ett stöd som bidrar till att 
piteborna, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö och få ett 
individuellt bemötande utifrån sin livssituation.

Stöd till barn och familjer har anställt två 
fältassistenter som ska arbeta uppsökande och 
förebyggande med barn och unga som befinner 
sig i riskmiljöer.

Socialtjänsten bedriver två EU-projekt som 
delfinansieras av Europeiska socialfonden; 
”Kompetenslyftet PA” som syftar till att 
kompetensutveckla personal som arbetar som 
personliga assistenter samt ”Employment for 
migrants” där äldreomsorgen tillsammans med 
partners i Belgien och Finland ska utveckla 
metoder som underlättar för utrikesfödda att 
få arbete inom äldreomsorgen.

NYHETER

Stöd och omsorg  

Stöd till försörjning 
Försörjningsstöd är ett individuellt 
behovsprövat bistånd, som betalas ut av 
kommunens socialtjänst. I området finns 
även daglig verksamhet/sysselsättning för 
personer med funktionsnedsättningar.

Stöd till barn och familjer 
För dig som är barn, ungdom eller för-
älder och som behöver hjälp eller stöd 
med något kan vända dig till barn och 
familj. Det kan gälla din sociala situation, 
någon funktionsnedsättning eller din 
livssituation i övrigt. 

Stöd till vuxna med  
funktionsnedsättning 
Du som har någon form av funktions-
nedsättning, utvecklingsstörning eller 
sjukdom och behöver stöd för att klara 
dig i vardagen kan vända dig hit. 

Psykosocialt stöd till vuxna 
Hit kan du vända dig om du eller någon 
närstående har alkohol- och/ eller 
drogproblem eller psykisk ohälsa. Inom 
verksamhetsområdet Psykosocialt stöd 
till vuxna finns även särskilda boenden 
för personer med olika och flertalet 
funktionsnedsättningar.

Avdelningen Stöd och omsorg har uppdraget att ansvara för alla med-
borgare under 65 år som behöver stöd i sin sociala situation eller som på 
grund av funktionsnedsättning behöver stöd. Ansvaret för detta stöd är 
fördelat på följande fyra områden:

SÖK JOBB HÄR
www.pitea.se/ledigajobb

Mer information   
på nästa sida

VISSTE DU ATT...  
• Äldreomsorgen testar en medicinrobot  
 för automatisk dosering av läkemedel.  
 Roboten hjälper brukaren att ta läkemedlet  
 vid rätt tidpunkt, vilket ökar brukarens  
 hälsa och självständighet.

• Socialtjänsten använder sig av en boknings- 
 assistent för att bemanna arbetspass  
 under kvällar och helger. Detta är en  
 digital modul som möjliggör för Social- 
 tjänstens bemanningsenhet att utöka sin  
 service i form av öppettider och flexibilitet  
 genom en automatiserad bokningsprocess  
 av vikarier. Assistenten bemannar mellan  
 1-20 pass varje dygn.

• Ca 2200 personer arbetar i socialtjänsten,  
 vilket innefattar både tillsvidareanställda  
 och vikarier.

• Socialtjänstens öppenvårdsverksamhet för  
 missbruk och beroende samt socialpsykiatri  
 flyttar in i nya lokaler på Storgatan under  
 2019.

Stöd till barn och familjer har anställt två fältassistenter som ska arbeta uppsökande och förebyggande. 
Foto: Ann-Sofie Boman
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Socialtjänsten

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 1 129mkr Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 1 129 mkr

Hemtjänst 
Hemtjänsten består av service och om-
vårdnad där undersköterskor utför insatser 
i det enskilda hemmet till ungefär 750 
hushåll.

Övriga verksamheter 
Andra verksamheter är trygghetstelefoner, 
nattpatruller, matservice, uppsökande 
verksamhet, dagverksamhet, korttids- 
boende, hemtagningsteam och kontakt- 
och aktivitetsskapande insatser i lokaler för 
Samvaron.

Hemsjukvården är en verksamhet som 
innebär att kommunen har ansvar dygnet 
runt för medborgare som är i behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser och som inte 
kan ta sig till primärvårdens hälsocentral.

Trygghetsboende
Trygghetsboende är till för den som kan 
bo själv med viss hjälp av hemtjänst. Det 
är en boendeform som kommer att öka 
i framtiden. Idag finns trygghetsboenden i 
Öjebyn, Hortlax och centrala stan.

Äldrecenter
Vid Trädgårdens äldrecenter finns möjlig-
het till avlösning, växelvård, utredning samt 
dagverksamhet för personer med minnes-
nedsättning. Där finns även anhörigstöd 
och demensteam.

Demensboende, vård- och  
omsorgsboende
I kommunen finns tio särskilda boenden 
med totalt 466 platser. Dessutom finns Villa 
Utkiken korttidsboende med 12 platser.

Nytt vård- och omsorgsboende bredvid Berggården.

Din tid kan 
göra stor 
skillnad

Äldreomsorg
Tanken med de insatser som äldreomsorgen ger är att underlätta boendet och den 
dagliga livsföringen för personer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsned-
sättning har svårt att klara sig på egen hand.

Nämnd och administration (17 mkr) 2%

Äldreomsorgen (625 mkr) 55%

Stöd och omsorg (487 mkr) 43%

Kommunalskatt och statsbidrag (865 mkr) 76%

Interna intäkter  hemtjänst (100 mkr) 9%

Avgifter och ersättningar (54 mkr) 5%

Ersättning från försäkringskassan (110 mkr) 10%

Totala investeringar för 2019 uppgår till 
42 mkr. Dessa går till största delen till det nya 
demensboendet Berget samt anpassning av 
badrum i Norrgården.

• Ett utvecklingsarbete pågår kring ökad  
 välfärdsteknik inom Socialtjänsten, för att  
 underlätta både för brukare och för  
 anställd personal. Det kan handla om Wifi  
 och utveckling av digitala schemaplanerings- 
 system och dokumentation.

INVESTERINGAR

Kommunalskatt och statsbidrag (865 mkr) 76 % 

Interna intäkter hemtjänst (100 mkr) 9 %

Ersättning från försäkringskassa (110 mkr) 10 %

Avgifter och ersättningar (54 mkr) 5 %
Stöd och omsorg (487 mkr) 43 %

Nämnd och administration (17 mkr) 2 %

Äldreomsorgen (625 mkr) 55 %



Överförmyndar-
verksamhet

Vår verksamhet
Gode män och förvaltare är personer som gör en insats för människor 
som har olika hjälpbehov i sociala, ekonomiska och juridiska frågor. De 
har rätt till ett arvode som betalas årsvis. Gode män och förvaltare 
redovisar årligen sitt uppdrag till överförmyndarnämnden.

God man eller förvaltare får personer som på grund av sjukdom, psykisk 
störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden, behöver hjälp 
med att:
• bevaka sin rätt
• förvalta sin egendom och sköta sin ekonomi
• sörja för sin person

Ensamkommande barn ska också ha en god man. Gode mannen fung-
erar som en förälder men barnet bor på ett boende. Det betyder att 
gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör 
barnet angelägenheter, personliga så väl som ekonomiska och rättsliga.

Överförmyndarnämnden utövar årligen tillsyn över gode män och för-
valtare bland annat genom att granska de årsräkningar och redogörelser 
de är skyldiga att lämna in. Rekrytering av gode män och förvaltare sker 
kontinuerligt eftersom antalet personer som är i behov av hjälpinsatser 
ökar. Det är tingsrätten som fattar beslut om anordnande och upphörande 
av godmanskap och förvaltarskap.

Kommunfullmäktige i Piteå kommun och  
Älvsbyns kommun har under våren 2018 
fattat beslut om att samverka i en gemensam 
överförmyndarnämnd med verksamheten 
förlagd i Piteå kommun med start 1 januari 
2019.

God man och förvaltare

Verksamhet: Verksamheten ska utformas på ett sådant sätt att  
överförmyndarnämndens tjänster är tillgängliga och anpassade  
efter de behov som den enskilde har.

VISSTE DU ATT... 
• i december 2018 hade 416 personer god   
 man eller förvaltare förordnad för sig i Piteå  
 kommun.

• i december 2018 hade 288 personer uppdrag   
 som god man eller förvaltare.

• att överförmyndarnämnden år 2017 hade tillsyn  
 över huvudmäns tillgångar motsvarande ett  
 värde av 163 miljoner kronor.

NYHETER
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AB PiteBo samarbetar med byggprogram-
met på Strömbackaskolan och inleder ett 
nytt byggprojekt på Universitetsområdet. Tre 
stycken trevåningshus med totalt 24 lägenheter 
kommer att uppföras för uthyrning.

NYHETER

Vi inför ett nytt hyressättningssystem och 
kommer att inventera alla våra lägenheter 
löpande under året.

Verksamhet: AB PiteBo’s 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 postitivt 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 %.

AB PiteBos budgeterade investeringar  
för 2019 uppgår till 46,9 mkr och avser:

•   Stambyte/renovering badrum

•   Fönsterbyten

•   Indragning fiber i lägenheter

•   Stömbackaskolans elevbygge,  
 hus nr 4 på Furulund

Vår livsmiljö - digital, smart 
och uppkopplad
Genom ett samarbete med Allmännyttan kring digitalisering ska vi öka  
servicen för våra hyresgäster. Det smarta hemmet och det uppkopplade huset 
är redan här och PiteBos ambition är att under 2019 utreda om våra hyres-
gäster kan ges möjlighet till e-fakturor och att signera sina hyresavtal digitalt.

Vår nya fastighetsstrateg kommer att inleda ett viktigt arbete med att syste-
matisera och rationalisera all upprustning av våra fastigheter.

En gemensam inköpsfunktion mellan de kommunala bolagen har inrättats 
som kommer att innebära sänkta kostnader.

VISSTE DU ATT... 
•   Genom ”Direkt 24h” ges även du som  
 inte har köpoäng en möjlighet att få ett  
 hyreskontrakt, vilket är ett alternativt  
 upplägg för bostadserbjudanden.

•   Enligt vår löpande hyresgästenkät är  
 84 %  av våra hyresgäster nöjda med  
 PiteBo som hyresvärd.

•   Mellan åren 2007-2016 sänkte vi vår  
 energianvändning med 22 %. Hösten  
 2018 skrev vi på ”Allmännyttans   
 Klimatinitiativ” med ambition att sänka  
 vår energianvändning med ytterligare 8 %  
 och att ha en fossilfri versamhet 2030.

INVESTERINGAR

”Direkt 24h”  
–  vårt alternativa 

upplägg för bostads-
erbjudanden
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Verksamhet: 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 infrasturktur 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.

INVESTERINGAR
Under 2019 fortsätter PiteEnergi  
med större investeringar i el-,  
fjärrvärme- och bredbandsnätet.  
Koncernens budgeterade investeringar 
för 2019 uppgår till 139,7 mkr, däribland:
 
• Elnät

• Värme och Kyla

• Bredband

• Elproduktion

 
PiteEnergi arbetar för ett så stabilt elnät som 
möjligt och levererar el till ca 22 000 kunder 
på ett tryggt, hållbart och säkert sätt alla dagar, 
dygnet runt och oavsett väder. Investeringar 
görs i utveckling och förstärkning av elnätet 
bl.a. genom att vädersäkra. Detta sker i första 
hand genom att byta ut oisolerade luftledning-
ar till isolerade, röja och bredda ledningsgator 
samt lägga ner kablar under mark.

PiteEnergi har investerat i och byggt ut fiber-
nätet så att du ska kunna ha ett bättre nät på 
fler platser, slippa brutna samtal, SMS som inte 
skickas iväg och surfa med högre hastighet än 
tidigare.

För att fjärrvärmekunderna ska få en hållbar, pris-
värd och driftsäker fjärrvärmeleverans, har nätet 
förstärkts och gamla rör har bytts ut mot nya.
På så sätt bidrar PiteEnergi till lokaltänksam 
utveckling och investerar för Pitebornas bästa.

Under 2019 räknar PiteEnergi med  
att kunna börja leverera värmedriven kyla 
vilket skapar förutsättningar att ytterligare  
ta tillvara överskottsvärme från ett av våra 
lokala pappersbruk. Helhetslösningen med 
fjärrvärme och kyla i samma leverans bidrar  
till både hållbarhet och kostnadsbesparingar.

NYHETER

VISSTE DU ATT... 
• PiteEnergi levererar 100 % förnybar el till alla kunder.

• Under 2018 har PiteEnergi och ett av våra lokala pappersbruk firat sitt  
 40-åriga samarbete. Samarbetet innebär att pappersbrukets överskotts- 
 värme värmer Piteborna i det centrala fjärrvärmenätet.

• PiteEnergi har en driftssäkerhet på 99,9 %, på totalt ca 300 mil elnätsledning

• PiteEnergi kopplar upp landsbygden och innebär att utbyggnaden av   
 bredbandsnätet och dess inkoppling beräknas vara klart innan 2021.

Överskottsvärmen från det lokala pappersbruket Piteborna. Foto Jessepix.

Lokaltänksamhet
Verksamhetsidé
Med visionen om ”Världens lokalaste energibolag som möjliggör hållbar 
utveckling i regionen” erbjuder PiteEnergi 100 % förnybar el samt äger, 
underhåller och utvecklar Piteås el-, fjärrvärme och bredbandsnät. Företagets 
värderingar sammanfattas som ”Lokaltänksamhet” där omtänksamhet, 
kundnytta och hållbarhet är i fokus.

Affärsidé:
PiteEnergi ska vara ett attraktivt företag inom energi och kommunikation 
som ständigt utvecklar hållbara mervärden för kunder, partners och 
medarbetare.

Koncernens verksamhet består av att producera, distribuera och sälja 
ledningsbunden energi, värme och kyla, bredband samt att uppföra, äga 
och driva alla de anläggningar som krävs för uppdraget.

Verksamheten är uppdelad i affärsområdena Elnät, Bredband, Värme 
& Kyla, Elhandel, Elproduktion samt avdelningarna Marknad, HR och 
Administration.
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Verksamhet: Piteå Hamn AB skall i syfte att befrämja främst den industriella utvecklingen inom kom-
munen bedriva hamnrörelse med tillhörande logistiklösningar på ett kostnadseffetivt 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 godstranspoerter.

Piteå Hamn ABs budgeterade  
investeringar 2019 uppgår till 56,9 mkr. 

Budgeterade investeringar avser i huvudsak den 
avslutande etappen av ny hamndel. Investeringen 
är beviljad av Tillväxtverket som fattat beslut om 
EU-stöd. Övriga investeringar avser förvärv av 
mark samt anpassningar befintlig infrastruktur, 
vilket bidrar till ökad kapacitet både på sjö- och 
landsidan.

Stora investeringar, ökade godsvolymer 
och ökad nytta för regionalt näringsliv
Piteå Hamn AB förvaltar och utvecklar infrastrukturen inom Harahol-
mens logistikcentrum. Bolaget bidrar till effektiva logistiklösningar till 
nytta för regionalt näringsliv. 

Verksamheten vid Piteå Hamn AB ser en fortsatt utveckling inte bara 
inom segmentet skogsindustriprodukter utan även inom projektlaster. 
Utvecklingen kopplat till europas största vindkraftspark i Markbygden 
fortsätter och etapp 1 avslutas 2019 med de hittills största flödena av 
vindkraftskomponenter, en dubblering jämfört med 2018. Hamnens ökade 
kapacitet att ta emot fartyg och lagra gods kommer att komma väl till pass.

Den regelbundna sjötrafiken, bland annat RORO och containerlinjen 
har en stabil utveckling, och det finns potential att etablera närsjöfart 
från Piteå med bland annat husmoduler från ett större lokalt företag. En 
överflyttning av gods från land till sjö innebär minskad trängsel på vägarna 
och har långsiktiga fördelar för miljö och total transportkapacitet.

VISSTE DU ATT... 
Norrbotten finns representerade i Nationella  
godstransportrådet som 2018 inrättats av  
regeringen, med bl a verkställande direktör från  
Piteå Hamn AB. Uppdraget sträcker sig till 2022.Nya lagringsytor där skrymamnde komponenter vindkraft till Markbygden lagras. Fotograf Maria Fäldt.

Under 2020 beräknas en ny hamndel  
stå klar och tillföra verksamheten en ny kajplats, 
ny in- och utfartsväg och ca 60 000 m2 kajnära 
lagringsyta.

NYHETER

INVESTERINGAR

Direktanlöp från Kina till Piteå Hamn AB, Fotograf Maria Fäldt.
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Verksamhet: 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.

Under de tre senaste åren har mer  
än 30 verksamheter per år fått ny hemvist i 
lokaler inom PnF-koncernens bestånd. Utöver 
detta har ännu fler årligen utökat sina förhyrda 
ytor eller på annat sätt anpassat sina lokaler. 
Med detta skapar PnF förutsättningar för verk-
samheter i kommunen att verka och växa.

VISSTE DU ATT... 
• Över 60 olika verksamheter har sin hemvist  
 i Furunäsets Företagsby.

• PnF har tillsammans med två av Piteås tre  
 ”gasellföretag 2018”, hittat hållbara lokal- 
 lösningar för fortsatt utveckling av deras  
 verksamheter.

Den totala investeringsbudgeten för  
koncernen 2019 uppgår till 92,2 mkr 
Den innehåller omfattande investeringar på Hara-
holmens industriområde.Dessa består av nypro-
duktion av produktionslokaler för ny hyresgäst 
samt tillbyggnad av lokaler för befintlig hyresgäst.

Furunäsets Företagsby. Foto: Maria Fäldt.

NYHETER

INVESTERINGAR

Fortsatta satsningar för  
verksamheter i Piteå
Under 2019 kommer över 4000 m2 ny lokalyta att ha tillförts närings-
livet i Piteå genom färdigställande av projekt med byggstart under 2018. 
Detta ger ett bra tillskott av lokaler i marknaden och ökat utrymme  
för utveckling och tillväxt i Piteås näringsliv.

Utöver dessa diskuteras kontinuerligt behov och hållbara lösningar för 
nya verksamheter eller verksamheter med behov av anpassningar av sina 
lokaler. Budgeten inrymmer även att flera av dem kommer att startas 
under året.

Hösten 2018 stärktes organisationen för drift och underhåll genom 
tillsättandet av en drift- och underhållsansvarig. Arbetet med ökat fokus på 
underhåll, den dagliga driften och servicen till våra befintliga och blivande 
kunder kommer att fortsätta även detta år.

Uppvärmning  
av PnF´s fastigheter  

sker helt utan utsläpp  
av fossil CO2.
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Verksamhet: 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.

Pireva.se -  
Almanackan i nytt format

Pireva vill vara hållbara och prisvärda, där-
för får miljöalmanackan 2019 ny kostym.  
I den nya almanackan på pireva.se hittar  
du till exempel;

• När det är ändrade sophämtningsdagar.

• Tid och plats för när Mobila ÅVC  
 besöker byarna.

• När Miljöbilen kör sin runda för  
 grovsophämtning.

• Information om sommarvatten och  
 avfallstömning till fritidshusägare.

• När det är tömning av enskilda avlopp.

På pireva.se kan du prenumerera på ditt 
tömningsschema och få ett meddelade till 
din e-post dagen innan soptömning. Regist-
rera dig även för att få SMS vid eventuella 
driftstörningar.

Spolning av ledningsnätet
Under 2019 fortgår spolningen av vatten-
ledningsnätet inom centrala Piteå. Spol-
ningsarbetet genomförs som ett planerat 
underhåll och är en del i Pirevas kvalitets-
arbete med att leverera ett vatten av god 
kvalitet.

Kommunalt vatten och avlopp till 
Nötön/Renön   
Under 2018 har utbyggnad av kommunalt 
vatten och avlopp startat på Nötön och 
Renön. Upphandling av entreprenör beräknas 
vara klar till våren, därefter påbörjas ut-
byggnationen som planeras vara färdigställd 
2019. Totalt berörs 168 fastigheter.

Gilla oss på Facebook -  
@Pireva, Piteå Renhållning & Vatten
Vi uppdaterar dig med driftstörningar  
och aktuell information.

Under 2019 planeras investeringar  
för 94,3 mkr. 

Syftet är att säkerställa driftsäkerhet och god 
kvalitet till invånarna i Piteå kommun. Bland 
annat kommer pengarna att läggas på:

• Två nya renhållningsfordon
• Ombyggnad av Holmträsk avloppsreningsverk
• Utbyte av vatten- och avloppsledningar 

I Piteå kommun betalar en lägenhetsinnehavare  
1 438 kr mindre per år för sopor, vatten och avlopp än 

gemeneman i Sverige. Foto: Maria Fäldt

VISSTE DU ATT...  
Piteborna kastar över 45 ton skräp i toaletten 
varje år. 

• Endast kiss, bajs och toalettpapper får slängas  
 i toaletten.

• När vi spolar rätt minskar vi både påverkan  
 på miljön samt kostnaderna för att rena  
 avloppsvattnet. 

• Ett bra tips är att ha en papperskorg på  
 toaletten, då blir det lättare att göra rätt.

I våra laboratorium utför vi drygt 3 000 prover och tester varje år. Foto: Maria Fäldt

NYHETER INVESTERINGAR

Nu kan du få  
en påminnelse via 
e-post dagen innan 

soptömning!
Registrera dig på  

pireva.se
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En del av innovationssverige
Piteå Science Park är en stolt del av innovationssverige. Vi är en av ca 80 
regionala innovationsmiljöer som dagligen arbetar för att kunna bidra till 
Sveriges ständiga utveckling, innovation och tillväxt. Detta gör vi genom vår 
inkubator (ett växthus för nya företagare), vårt konserthus och vår innovations- 
arena. Piteå Science Park är medlem i den nationella branschorganisationen 
Swedish Incubators and Science Parks, SISP, som i dagsläget har 65 medlem-
mar och som tillsammans har över 5 000 bolag med 70 000 anställda i våra 
innovationsmiljöer.

Verksamhet: 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.

VISSTE DU ATT... 
• I Piteå Science Park finns ett 50-tal företag   
 och tre forskningsinstitut. På Universitets- 
 området är Luleå tekniska universitet närmsta   
 granne med 500 studenter och 100-talet lärare   
 och forskare. Flera hundra restauranggäster  
 besöker området varje vecka och konserthuset  
 Studio Acusticum har närmare 20 000  
 besökare varje år. Piteå Science Park finns även  
 på Industrigatan och i kompositbyn i Öjebyn.

• Piteå Science Parks inkubator Go Business har  
 sedan starten 2008 stöttat närmare 180 företag  
 med affärsutveckling och verktyg för att kunna  
 leva på sin passion och stanna i norra Sverige. Av  
 dessa driver 78 % fortfarande företag i någon  
 form. Go Business, som kan beskrivas som ett  
 växthus där entreprenörer får växa och gro, finns  
 i Piteå, Luleå och Boden.

• Under hösten 2018 spelade en världskänd  
 piteson in Schuberts Winterreise för ett  
 skivbolag på konserthuset Studio Acusticum.  
 Inspelningen är en strategisk satsning i konsert- 
 husets ambitioner att med sin ”akustik i världs- 
 klass” bli en internationellt erkänd inspelnings  
 studio.

En viktig mötesplats som  
skapar tillväxt
Piteå Science Park är en viktig part i utveckling-
en av Universitetsområdet till en ny stadsdel 
i Piteå. Utvecklingen ökar såväl attraktiviteten 
för området som tillgängligheten till centrum. 
Området har fått en ny infart från Industrigatan, 
flera nya lägenheter har byggts, äldreboendet 
har byggts ut, en ny livsmedelsbutik är på gång 
och under hösten 2018 invigde energiminister 
Ibrahim Baylan solcellsparken Solvåg.

Bolagets uppdrag är att stötta entreprenörer, 
företag, studenter och forskare, för att skapa 
tillväxt i hela regionen. Piteå Science Park gör 
det genom att driva utvecklingsprojekt och 
nätverk, skapa attraktiva mötesplatser, erbjuda 
stöd för affärsutveckling och nyföretagande, samt 
arrangera konserter och kulturevenemang.

NYHETER

Spiran på Studio Acusticum och Piteå Science Park upplyst i orange som en uppmaning att ta ställning 
mot våld mot kvinnor. Foto: Maria Fäldt
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Kommunens 
kvalitet

Som medborgare bidrar du med din skatt till 
kommunens verksamhet, därför känns det viktigt 
att du också får veta vilka resultat som kommunen 
levererar för dessa pengar.
Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg som jämför 
kommuner med varandra och beskriver kommunernas 
kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kommunens kvalitet 
i korthet drivs av Sverige Kommuner och Landsting 
(SKL), och för närvarande deltar cirka 260 kommuner i 
detta jämförelsenätverk.

Lära av andra

Piteå kommun använder Kommunens kvalitet i korthet 
som en del i förbättrings- och kvalitetsarbetet. Kommu-
nen jämför sina resultat med andra kommuners resultat. 
Från de kommuner som presterar bra och förbättrat sig 
inom ett område kan Piteå kommun hämta kunskap. På 
detta sätt delar kommunerna i Sverige med sig av lyckad 
verksamhetsutveckling som både sänker kostnaderna 
och förbättrar kvaliteten.

Så här läser du tabellerna

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur tre perspektiv: 
Barn- och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och 
miljö. I följande tabeller presenteras en redovisning av 
resultaten för de tre senaste åren. På grund av att några 
mått publiceras med en viss eftersläpning samt att 
enkätundersökningar inte alltid utförs årligen finns inte 
siffror i alla celler. Siffrornas färgning i grönt-gult-rött 
visar hur Piteå kommuns resultat ligger till jämfört med 
de andra kommunerna i jämförelsenätverket. För varje 
nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, 
och de 25 % bästa kommunerna får grön färg, de 25 % 
sämsta får röd färg och de 50 % i mitten får gul färg.

Via www.pitea.se/kkik kan du visualisera siffrorna, 
jämföra Piteås resultat med enskilda kommuner samt i 
många fall även könsuppdela uppgifterna.

Kommunens 
kvalitet i korthet

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnes- 
provet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%)

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)

Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev

2016 
5,3

146 804

 
86

95,4

95,7

76,3

86,9

110 069

83,6

132 804

BARN OCH UNGA 2017 
5,0

147 816

 
75

95,0

88,8

111 856

81,4

139 068

2018 

 
79

91,9

90,7

71,2

83,5

86,5
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År 2017 gick det i genomsnitt 5,0 förskolebarn per årsarbetande i kommunens förskolor. Foto: Scandinav

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från 
FK enl SFB, kr/inv

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum 
till särskilt boende, medelvärde

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 
14 dagar, medelvärde

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+

2016 
8

2 870

6 150

27

9

54

76

94

214 850

STÖD OCH OMSORG 2017 

3 378

6 667

9

54

76

96

222 353

2018 
3

44

13

52

74

93

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt 
svar på en enkel fråga, (%)

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

Valdeltagande i senaste kommunalvalet, (%)

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare 
som börjat arbeta eller studera, andel (%)

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 
90 dagar), andel (%)

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, andel (%)

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, andel (%)

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt 
Ekomatcentrum, andel (%)

2016 

56

81

86,9

63

24

62

57

40,6

SAMHÄLLE OCH MILJÖ 2017 
64

44

79

86,9

63

51

40

55

48,1

9

2018 
65

46

87

88,2

41,5

Kommunens 
kvalitet



BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING I PITEÅ 2009-2018

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1312

1472

1438

1522

1483

1545

1558

1744

2078

1571

1320

1419

1335

1370

1291

1304

1479

1355

1782

1565

-8

53

103

152

192

241

79

389

296

6

365

396

401

401

440

421

403

419

427

359

397

414

452

420

432

437

446

455

457

430

-32

-18

-51

-19

8

-16

-43

-36

-30

-71

-2

-3

-2

3

0

5

4

2

14

3

40 860

40 892

40 942

41 078

41 278

41 508

41 548

41 904

42 184

42 122

Inflyttning Utflyttning
Netto
flyttning Födda Döda

Födelse-
överskott Justeringar Folkmängd

Piteå minskar sin befolkning efter 
några år med kraftiga ökningar. 
Siffrorna för 2018 avser perioden 
jan-nov.

Var med och påverka 
utvecklingen i Piteå kommun: 
www.pitea.se/paverka

Pite Appen 
I Appen finns lediga jobb i 
kommunen, evenemang och 
felanmälan. Via appen kan du 
också få notiser om exem-
pelvis halka.

www.pitea.se 0911-69 60 00
RING SÅ HJÄLPER VI DIG! 
I Medborgarservice får du 
snabb hjälp med enklare frågor. 
Vi kopplar också ditt samtal till 
rätt handläggare.

SURFA IN PÅ WEBBEN! 
Här finns det mesta som du 
behöver. Schema, matsedel, 
blanketter m.m.

Kontakta Piteå kommun
Det ska vara lätt för dig som kommunmedborgare att 
komma i kontakt med oss. Hör av dig på det sätt som 
passar dig.

Eller gör ett besök!
Svartuddsvägen 1. Varmt välkommen!

Välkommen!

-42

32

50

136

200

230

40

356

280

-62

Folk-
ökningÅr


