
Vision, mål och 
strategiska områden

Kommunstyrelsens förvaltningar har i uppdrag att 
initiera, samordna och utföra en mängd olika kom-
munövergripande uppdrag, att arbeta med verksam-
hetsutveckling och samverka internt och externt.
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OM DIN KOMMUN
Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

2017

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 bo-
lag gemensamt jobbar för att uppnå. Tre av dessa 
mål är prioriterade.

Prioriterade mål 2017: 
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Politikens främsta uppgift är 
att prioritera olika intressen
Så har vi kommit in i 2017. År läggs 
till år liksom också de kommunala 
budgetarna. Att utforma förslag till 
budget, som sedan kommunfullmäkti-
ge har att besluta om, är ett ansvars-
fullt men också roligt arbete. 

Helena Stenberg och Peter Roslund
Kommunalråd Piteå kommun

Då budgetarbetet startar finns det alltid fler 
önskningar, äskanden och ambitioner än vad 
den ekonomiska verkligheten tillåter. Därför blir 
det politikens uppgift att göra de prioriteringar 
som krävs. Det är ju politikens främsta uppgift, 
att prioritera mellan olika intressen och se till 
helheten. Vi kommer aldrig att ha råd med allt.
För att försäkra oss om att Piteå fortsatt ska 
ha en stark ekonomisk grund att stå på finns 
besparingar i årets budget. Alla förvaltningar får 
effektivisera sin verksamhet med i genomsnitt 
en procent. Dels för att stärka vår ekonomiska 
grund, men också för att kunna omfördela 
medel till den sociala sektorn där behoven är 
stora. Det känns därför bra att kunna tillföra 
socialnämnden 15 mkr i höjd driftsbudget. Det 
enskilt största tillskottet som tillförts social-
nämnden på många år.
 Regeringens förslag om 10 välfärdsmiljarder 
till kommunerna fick den 15/12 2016 riksda-
gens gillande. Det innebär att Piteå kommun 
erhåller ytterligare ca 31 mkr på årsbasis. De 
pengarna kommer tillföras såväl den sociala 
sektorn som skolan. Ett nytt äldreboende som 
börjar byggas detta år, två nya gruppboenden 
för personer med funktionsnedsättning och 
fler förskolebarn och elever medför ökade 
driftskostnader, som välfärdsmiljarderna från 
regeringen kan användas till.

 Av de knappt 140 mkr i investeringsbud-
get används drygt 40 mkr till att investera i 
skollokaler och förskolor. Det är en del i en 
flerårig satsning för att ge våra barn och elever 
bra förutsättningar och en god miljö att vistas i. 
Universitetsområdet/Acusticum kommer att få 
en ny infart och förbättrad infrastruktur inom 
området. 
 Exploatering av nya villakvarter inryms också 
i budgeten för 2017. En viktig insats för att 
svara upp mot människors vilja att bygga sig en 
framtid i Piteå. Årliga satsningar på gator samt 
gång- och cykelvägar fortsätter. 
 Vi fortsätter också upprustning av lekparker 
och parker, och den nya övertryckshallen för 
fotboll kommer att börja byggas på Noliaområ-
det under året och svara upp mot en mångårig 
efterfrågan att kunna erbjuda såväl våra unga 
som äldre möjlighet att spela fotboll året om. 
En ny bokbuss kommer också att rulla på våra 
vägar för att säkerställa fortsatt biblioteksservice 
i hela kommunen.
 Utvecklingen i Piteå har allmänt varit väldigt 
stark de senaste åren. Befolkningen ökar och 
nya bostäder byggs. Nya arbetstillfällen tillförs, 
infrastrukturen stärks och idrott, kultur och ett 
starkt föreningsliv bidrar till att bygga varumär-
ket Piteå.
 Sammantaget ser det bra ut för vår kommun 
och den budget som fullmäktige beslutat om 
kommer att bidra till att Piteå fortsätter utveck-
las på ett positivt sätt. 

Peter Roslund och Helena Stenberg

Värt att veta om din kommun – Populärbud-
get 2017 är en informationsbroschyr som produ-
ceras 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: Eva Lestander  
Foto: Piteå kommuns bildarkiv, där ej annat anges

Gilla Piteå kommun på facebook 
Visste du att Piteå kommun har en sida på Facebook? I 
skrivande stund är det 4 296 personer som gillar 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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För mig är detta den 22:a och sista budgeten som jag medverkat till att lägga fram. Även om det 
funnits år med behov av tuffa besparingar så har det sammantaget varit fantastiskt stimulerande 
att som kommunalråd kunna medverka till Piteås utveckling. Jag vill härmed tacka för mig och 
samtidigt önska Helena Stenberg lycka till som ny ordförande i kommunstyrelsen.

Peter Roslund

Den tjugoandra budgeten blir min sista



Värt att veta om din kommun Populärbudget 2017 3

Politisk ledning 
och styrning

Kommunfullmäktige
Består av 51 ledamöter
Ordförande: Lars-Olof Pettersson (S)
Vice ordförande: Lena Vikberg (S)
Andre vice ordförande: Daniel Bergman (M)
 
Kommunstyrelsen
Består av 15 ledamöter
Ordförande: Helena Stenberg (S)
Första vice ordförande: Anders Lundkvist (S) 
Andre vice ordförande: Brith Fäldt (V)
 
Barn- och utbildningsnämnden
Består av 13 ledamöter
Ordförande: Ruth Rahkola (S)
Vice ordförande: Catrin Gisslin (MP)
 

Fastighets- och servicenämnden
Består av 9 ledamöter
Ordförande: Marita Björkman (S)
Vice ordförande: Per Lönnberg (V)
 
Kultur- och fritidsnämnden
Består av 13 ledamöter
Ordförande: Ann-Katrine Sämfors (S)
Vice ordförande: Simon Granberg (MP)
 
Miljö- och tillsynsnämnden
Består av 11 ledamöter
Ordförande: Lars U Granberg (S)
Vice ordförande: Stig Sjölund (V)
 
Samhällsbyggnadsnämnden
Består av 13 ledamöter
Ordförande: Brith Fäldt (V)
Vice ordförande: Magnus Nyström (S)

Socialnämnden
Består av 13 ledamöter
Ordförande: Agnetha Eriksson (S)
Vice ordförande: Sven-Gösta Pettersson (S)
 
Valnämnden
Består av 17 ledamöter
Ordförande: Mats Johansson (S)
Vice ordförande: Gunnel Sandlund (V)
 
Överförmyndarnämnden
Består av 3 ledamöter
Ordförande: Lennart Sundberg (S)
Vice ordförande: Therese Loos (MP)

Kommunens 
nämnder och styrelser

Det finns 14 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de över-
gripande 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.

Strategiska områden och 
övergripande mål

Målen för 
Barn och unga – vår 

framtid 
lyder:

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

Målen för 
Utbildning, arbete och 

näringsliv 
lyder:

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 

lyder:

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 samhällsge-
menskap med mångfald som 
grund.

Service och bemötande utformas 
jämställt i alla kommunens 
verksamheter.

Målen för 
Livsmiljö 

lyder:

Samhällsbyggnad ska utgå från 
social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet.

Piteå ska vara tryggt och tillgäng-
ligt för alla.

Piteå ska erbjuda attraktiva och 
varierande boendemiljöer.

Piteå ska utveckla bra infrastruk-
tur 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 är att piteborna blir äldre. De ålderskullar som lämnar gymnasie-
skolan är betydligt mindre än de ålderskullar som går i pension. Med fler äldre 
behöver vi fler yngre. 
 Samtidigt minskar antal personer som är i yrkesverksam ålder, därför behöver 
vi bli fler pitebor. Arbetskraften behövs för att ta hand om våra äldre och för att 
säkerställa kompetensförsörjningen. Vi måste attrahera unga att flytta till Piteå.
 Bristen på arbetskraft är inte något som kommer att hända i morgon, eller nå-
gon gång i framtiden – det har redan hänt. Vi befinner oss redan nu i en situation 
med behov av arbetskraft inom teknikyrken, vissa läraryrken och vårdyrken. Det 
kan vi se 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 vi 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 42 498 
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 

skolmiljö samt stöd och 
omsorg.

• Ny översiktsplan för Piteå 
kommun framarbetad och 
beslutad av kommunfullmäk-
tige.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen 
och riket den 31 december varje år

Medeltal Sverige

Medeltal Piteå
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Kommunstyrelsens förvaltningar har i uppdrag att 
initiera, samordna och utföra en mängd olika kom-
munövergripande uppdrag, att arbeta med verksam-
hetsutveckling och samverka internt och externt.

Piteå kommun arbetar för att utveckla en kultur som 
stödjer innovation och verksamhetsutveckling.

Arbetet med digitaliserade tjänster påbörjas för en 
högre tillgänglighet och delaktighet för medborgare 
och företag.

Vinnova har beviljat medel för att Piteå och Skellefteå 
kommun tillsammans ska utveckla metoder och 
arbetssätt som tar tillvara på idéer och förslag till 
utveckling.

NYHETERPrioriterade mål 2017

1. Piteå ska år 2020 ha 43 000 
invånare, och till 2030 46 000
Piteå har en fortsatt positiv befolk-
ningsutveckling. Månadsstatistiken 
från Statistiska Centralbyrån visar att 
i november 2016 hade Piteå en 
folkmängd på 41 811 invånare jämfört 
med 41 548 december 2015. 

Vad är det som 
gör att piteborna blir fler?
Befolkningsökningen beror främst på 
inflyttning från personer från andra 
länder men även på att norrbottningar 
från andra kommuner i Norrbotten 
flyttar till Piteå.

2. Piteå präglas av en samhälls-
gemenskap med mångfald som 
grund
Piteå ska växa och det som finns i 
kommunen idag ska finnas för fler invå-
nare. Vi vill och kommer att få en ökad 
mångfald och Piteå ska vara en plats 
där alla känner sig välkomna. En plats 
där du känner att du kan vara delaktig 
och påverka, en plats att vara stolt över.
Under 2017 ska Kommunstyrelsen 
anta en ny handlingsplan för mångfalds-
arbetet. Arbetet med mänskliga rättig-
heter ska förtydligas och en utbildning 
för medarbetare ska genomföras. 
Samarbete med företag och förening-
ar fortsätter för fördjupad förståelse. 
Arbetet fortsätter för ett jämställt Piteå 
där fokus kommer att ligga på att skapa 

lika förutsättningar för kvinnor och 
män att leva, verka och bo i Piteå.

3. Piteå ska erbjuda attraktiva 
och varierande boendemiljöer
Att skapa nya attraktiva tomter i 
kommunen är en framgångsfaktor för 
att Piteå ska växa. På så sätt ökar också 
möjligheten att locka hemvändare och 
andra som vill bo och leva i Piteå.

Ny översiktsplan
ÖP 2030, som den nya Översiktspla-
nen för Piteå kommun heter, antogs av 
kommunfullmäktige den 19 december 
2016. Planen beskriver den av kommu-
nen önskvärda inriktningen för mark- 
och vattenanvändning. Planen skapar 
förutsättningar för att nå befolknings-
målet 46 000 personer fram till 2030 
genom att expandera staden i östlig 
riktning där Pitholmshöjden, Renön och 
Nötön är viktiga resurser. Men också 
genom att fokusera på fem lands-
bygdscentra och tre stadsdelscentra 
som ska ge möjlighet till flerfamiljshus 
utanför de mest centrala delarna av 
Piteå. Planen fokuserar också på relativt 
stora nya områden för flerfamiljshus, 
exempelvis där dagens Norrmalm-
skola finns. Översiktsplanen tar också 
fasta på kommunens behov att öka 
sin strategiska planering, bland annat 
genom att under 2017 arbeta fram en 
fördjupad plan för landsbygdscentra. 

VISSTE DU ATT? Du kan ta del av och jämfö-
ra resultat från olika verksamheter på 
www.pitea.se/resultat

VISSTE DU ATT? Du kan påverka din kom-
mun genom att delta i olika dialoger, kika på 
www.pitea.se/paverka

VISSTE DU ATT? Via Piteå kommuns Face-
bookgrupp tar du del av aktuell information 
och tycker till i olika frågor.

VISSTE DU ATT? Via Piteå kommuns hemsida 
kan du prenumerera på lediga jobb i kommu-
nen.

VISSTE DU ATT? Piteå ligger i topp i länet och 
bland de 18 bästa kommunerna i Sverige i att 
kunna erbjuda fiberanslutningar till arbetsställen 
och hushåll.

VISSTE DU ATT? Piteå kommun upphandlar 
varor och tjänster för 500 miljoner kronor varje 
år.

Piteå kommun har totalt 14 övergripande mål som nämnder och kommunala 
bolag gemensamt jobbar för att uppnå. Kommunfullmäktige har prioriterat tre 
av dessa mål.

Befolkningsutveckling 2012-2016

41 078 41 278
41 508

41 548 

2012 2013 2014 2015 

41 811

2016 (nov) År

Antal
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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. 

Detta innebär att kommunen måste gå med överskott för att kunna finansiera 

kommande investeringar och pensionsutbetalningar. Kommunens pensionsut-

betalningar till de anställda fortsätter 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 35-46 mkr. 

KASSAFLÖDE

Inbetalningar totalt 2 727 mkr

Kommunalskatt (2 027 mkr) 74%

Utjämn.bidrag/generellt statsbidrag (289 mkr) 11%

Avgifter m.m. (369 mkr) 13%

Statsbidrag (42 mkr) 2%

Utbetalningar totalt 2 727 mkr

Personalkostnader (1 807 mkr) 66%

Varor och tjänster m m (578 mkr) 21%

Bidrag (177 mkr) 7%

Investeringar (146 mkr) 5%

Kassaflödet är kommunens flöde av in- och 

utbetalningar, det vill säga flödet av pengar. 

Cirkeldiagrammen visar budgeterat flöde av 

pengar i kommunen under 2017.

DIN KOMMUNALA FÖRMÖGENHET 2015 Kr
Piteå Riksgenomsnitt

60 894

15 007

75 901

0

20 702

20 702

55 199

66 744

21 411

88 155

25 431

22 405

47 836

40 319

INVESTERINGAR I KONCERNEN PITEÅ KOMMUN 2017

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

89 230

116 975

10 156

52 930

94 959

250

364 500

145 446

509 946

Bra att veta om Populärbudgeten Denna information skick-
as ut till alla hushåll 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. 

Likviditetsökning (19 mkr) 1%

Du äger som kommuninnevånare

Anläggningar (skolor, förskolor, vatten, gator, m m)

Pengar på bank m.m och fordringar

Summa

Du är skyldig som kommuninnevånare

I bank

Övrigt

Summa

Din kommunala förmögenhet
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Kommunalskatten i Piteå är totalt 34,84 kr för varje beskatt-
ningsbar hundralapp. Av dessa pengar får landstinget 11,34 kr 
och församlingarna i genomsnitt 1,25 kr (inkl. begravningsavgift). 
Resterande 22,25 kr får kommunen. 

34,84 kr

22,25 kr kommunen

11,34 kr landstinget

1,25 kr församlingarna

Personal
TOTALT ANTAL ÅRSARBETARE I PITEÅ KOMMUN

Den 30/11 2016 uppgick det till 3 813 personer varav:

Utbildningsförvaltningen

 Skola

 Förskola

 Övrig verksamhet

Socialtjänsten

 Äldreomsorg

 Stöd och omsorg

 Administration

Kultur park och fritid

Räddningstjänsten

Samhällsbyggnad

Kommunledningskontoret

Fastighet och service

Strategiskt stöd

Totalt antal årsarbetare

Totalt

1 414

629

589

196

1 562

922

576

64

86

44

280

53

304

70

3 813

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:

Förskola

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

38 292

15 839

3 739

7 866

3 151

370

230

14 908

8 647

5 814

2 413

1 231

483

627

1 191

1 554

SKATTEN 2016

300 000

62 767

25 962

6 128

12 893

5 165

607

378

24 437

14 174

9 531

3 956

2 017

791

1 028

1 952

2 547

400 000

86 107

35 617

8 407

17 687

7 085

833

518

33 524

19 444

13 074

5 427

2 768

1 085

1 411

2 677

3 495

*Skattens storlek  bygger på 2016 års beräkning. 
Observera att tabellen inte ger en total redovisning av skatteintäkten.

Om du har en årsinkomst på 300 000 kr kommer 62 767 kr av dessa att gå som skatt 
till Piteå kommun. Denna skattepeng fördelas på olika verksamheter. Till exempel bidrar 
du med 12 893 kr till grundskolans verksamhet och 1 952 kr till gator och vägar. 

Medeltal anställda koncernen Piteå Kommunföretag AB 2016

    
Piteå kommunföretag AB

AB PiteBo

Koncernen AB PiteEnergi

Piteå Hamn AB

Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB

Pite Renhållning och Vatten AB

Piteå Science Park AB

Kvinnor
-

9

29

1

7

16

8

70

Så läser du tabellen

Kvinnor

1 141

451

550

140

1393

862

478

53

53

6

159

34

217

40

3 044

Män

273

178

39

56

169

60

98

11

33

38

121

19

87

30

769

Totalt
1

42

99

2

14

64

12

234

Män
1

33

70

1

7

48

4

164



Utbildnings-
förvaltningen

Värt att veta om din kommun Populärbudget 20178

Piteå kommun ska ha en 
attraktiv förskola och skola

Rekryteringen av nya medarbetare på grund av 
pensionsavgångar och åtgärder för att behålla 
medarbetarna pågår ständigt. Statsbidragen Låg-
stadiesatsningen och Fritidshemssatsningen har 
gjort det möjligt att tillsätta ytterligare 18 tjänster 
i förskoleklass, fritidshem och grundskola.
 Personalspecialisterna arbetar med nya vägar 
för att rekrytera arbetskraft. Kommunen har ett 
samarbete med lärarutbildningen vid universi-
teten i Luleå och Umeå. Förvaltningsledningen 
arbetar tillsammans med fackliga organisationer 
för att skapa hållbara arbetsplatser med en rimlig 
arbetsbelastning. Fler pedagoger i förvaltningen 
tillsvidareanställs på heltid.
 Läsåret 2016/2017 fortsätter kompetensut-
vecklingen Läslyftet för 113 förskollärare och 
lärare. Målet är att ge lärare nya metoder för att 
utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. 

Ungas hälsa är en del av 
den sociala hållbarheten
Utbildningsförvaltningen samverkar med social-
tjänsten och Region Norrbotten för att förebygga 
ohälsa bland barn och unga. Som en del i sam-
verkan ingår också ett skolprogram för alla elever 
i åk 7. Skolkuratorerna informerar om hälsofräm-
jande livsstilar och hur ungdomarna kan hjälpa sig 
själv och sina kompisar till en god psykisk hälsa. 

Verksamhetsidé: 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 förskollä-
rare och lärare.

Arbetet för att optimera förskolornas och skolornas möjligheter att erbjuda 
undervisning med god kvalitet fortsätter.

Munksundsskolan färdigställs (18,5 mkr). I 
anslutning till Munksunds skola finns en nybyggd 
förskola med fyra avdelningar.

Pitholmsskolan - fortsatt tillbyggnad och 
anpassning (12,8 mkr). 

Backgårdsskolan färdigställs (7 mkr).

INVESTERINGAR

Fo
to

: S
ca

nd
in

av
 b

ild
by

rå



Värt att veta om din kommun Populärbudget 2017 9

Utbildnings-
förvaltningen

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 915 mkr

Grundskola/Fritids (447 mkr) 49%

Förskola (235 mkr) 26%

Gymnasieskola (203 mkr) 22%

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 915 mkr

Kommunalskatt och statsbidrag (828 mkr) 90%

Avgifter och ersättningar (34 mkr) 4%

Ersättning från andra kommuner (25 mkr) 3%

Riktade statsbidrag (28 mkr) 3%

VISSTE DU ATT?  
Förskolor och skolor samarbetar med 15 europeiska länder i nio skilda pedagogiska EU-projekt.

VISSTE DU ATT?  
I Sveriges Kommuner och Landstings statistiska sammanställning Öppna jämförelser grundskola 
2016, placerar sig kommunens grundskolor bland de 10 % bästa i landet när det gäller kunskaps-
resultat.

VISSTE DU ATT? 
Regeringen har beslutat om riktlinjer för barngruppernas storlek. Utbildningsförvaltningen har 
ambitionen att på sikt minska barngrupperna i förskolan, men utmaningen är tillgången på lokaler 
och personal.

VISSTE DU ATT?
Gymnasieskolan gör en översyn av utbildningsbehoven för att möta framtiden. Ungdomars behov 
och förväntningar förändras allt snabbare i takt med utvecklingen i omvärld och på arbetsmarkna-
den. Översynen ”Strömbackaskolan 2025” presenteras i juni 2017.

Strömbackaskolan har startat T4 - ett fjärde 
tekniskt år i teknikprogrammet Inriktningen 
”Produktion och automation” startade hösten 2016. 
Gymnasieingenjörsexamen ger goda möjligheter till 
arbete direkt efter gymnasiet, men också förberedel-
ser inför fortsatta studier. Studenterna får kunskap om 
hela produktionslinjen, från råvara till konsument. Stu-
denterna har ett nära samarbete med lokala företag 
inom aktuella branscher.

NYHETER

Skolans personal får bättre förutsättningar 
att ge god vägledning Fyrkantens kommuner 
(Piteå- Älvsbyn- Luleå- Boden) arbetar med att ta 
fram en gemensam huvudmannaplan för studie- och 
yrkesvägledning. Syftet är att ge skolans personal stöd 
i arbetet med att hjälpa eleverna att göra välgrundade 
val inför vidare studier och yrkesliv. Kommunerna ser 
behovet av att skapa ett likvärdigt arbetssätt kring 
studie- och yrkesvägledning. 

Kommunala Musik- och dansskola (13 mkr) 1%

Nämnd och administration (17 mkr) 2%

Piteås elever ska bli goda läsare. 

Förskolor och skolor riktar 
förändringsarbetet mot forskning
Lektorn i pedagogiskt utvecklingsarbete arbetar aktivt 
för att uppfylla skollagens krav att utbildningen vilar på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

• Magisterutbildningen ”Forskning och utveckling 
i skolan”, började hösten 2016 med Piteå som 
studieort. Utbildningen har 32 studenter och 
pågår under fyra år med fördröjd studietakt. 
De flesta arbetar som förskollärare och lärare i 
Piteå kommun. 

• Piteå kommun får en forskartjänst i skolan med 
extern finansiering.

• Piteå Utbildningsvetenskapliga råd inrättas. Syf-
tet är att forskare, lärare och skolledare arbetar 
gemensamt med att ta fram forskningsprojekt 
utifrån lärarnas vardagsarbete. 
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Fastighets- och 
serviceförvaltningen

Verksamhetsidé: Fastighets- och serviceförvaltning-
en bidrar till att skapa attraktiva och uthålliga miljöer 
för medborgare och kommunala verksamheter 
genom att leverera tjänster och service 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 fastighetsförvaltning, måltids- och städverksamhet. 
Fastigheter ansvarar för ny-, till- och ombyggnationer samt förvaltning av kom-
munens fastigheter. Bostadsanpassningar utförs till personer med funktionsned-
sättningar för att underlätta vardagen.  Dessutom tillhandahåller avdelningen ett 
antal lägenheter för kommunmedborgare i byarna. Måltidsservice producerar 
och levererar välsmakande och näringsriktiga måltider till kommunens kärnverk-
samheter. Detta utförs utifrån goda livsmedelsval och miljömässiga värderingar. 
Städenheten utför all slags städning och golvvård i de flesta lokaler där kommu-
nal verksamhet bedrivs. Städning sker med moderna, effektiva, ergonomiska och 
miljövänliga hjälpmedel och metoder. 

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 385 mkr

Måltidsservice (108 mkr) 28 %

Fastigheter (196 mkr) 51%

Drift och service/Städenheten ( 68 mkr) 18 %

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 385 mkr

Avgifter och ersättningar (37 mkr) 10 %

Bostads och lokalhyror (40 mkr) 11 %

Städenheten hanterar mer sorterade sopor i takt 
med att kommunala verksamheter källsorterar i 
större utsträckning.

NYHETER

Alla ska kunna äta skolmaten. Specialkost erbjuds 
endast utifrån medicinska skäl. 

Renovering av Storfors folkets hus. (4,5 mkr)

Renovering av Munksunds folkets hus. 
(7,0 mkr)

Omstrukturering av Västra Kajen slutförs. 
(Flerårigt projekt, totalt 7,9 mkr)

INVESTERINGAR

VISSTE DU ATT? 255 300 m2 yta förvaltas av 
fastighets- och serviceförvaltningen.

VISSTE DU ATT? Städning utförs i kommunala 
för-, grund- och gymnasieskolor med 422 timmar 
per dag.

Sveriges bästa städenhet

Ersättning för utförda tjänster (216 mkr) 56%

Kommunalskatt (91 mkr) 23%

Nämnd och administration (13 mkr) 3%

Åtgärder vidtas för att sänka radonhalter i bostads-
fastigheter där värdet överskrider gränsvärdet (utifrån 
genomförda mätningar 2016).

Driftbidrag (1 mkr) 0%
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Verksamhetsidé: Kultur, park och fritid ska erbjuda 
Piteborna förutsättningar 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 livsmiljö stärker 
hälsan – till både kropp och själ    
Det som tydligast kännetecknar Kultur, park och fritids verksamhetsuppdrag 
är att förvaltningen arbetar 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 lättill-
gängliga 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.

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 med-
borgare, föreningar och organisationer. 

Vi lyssnar

Inkluderande kultur, 
Inbjudande park, 
Inspirerande fritid – vi 
öppnar för möjligheter 

Fritid är din tid.

VISSTE DU ATT? Varje dag besöker i ge-
nomsnitt 500 personer simhallarna och 650 
personer biblioteken i Piteå. 

VISSTE DU ATT? Varje sommar planteras ca 
11 000 sommarplantor utifrån ett förutbestämt 
tema. 

       

VISSTE DU ATT? 89% av alla barn och 
unga i Piteå tränar/motionerar på sin fritid.

VISSTE DU ATT? Du kan hyra en egen 
stuga i skärgården för en billig peng.    

Rekreation i vår vackra skärgård är fullt möjlig både 
sommar och vinter. Du vet väl att du för en billig peng 
kan hyra en egen stuga i skärgården.

Foto:  Jenny Axelsson

Mer information   
på nästa sida

Foto:  Ulrika Boman

Under våren öppnar den nya aktivitetsparken för 
skate, kickbike m m på Norrstrand. 

NYHETER
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Kultur, park och fritid

Övertryckshall för fotboll
Piteå kommun bygger en övertryckshall för fotboll på Noliaområdet. 
En fullstor konstgräsplan anläggs i etapp 1 och kommer att stå klar för 
spel maj/juni 2017. Ett välkommet tillskott då konstgräsplaner idag är en 
stor bristvara i Piteå. Under hösten 2017 reses själva övertryckshallen 
i form av ett jättelikt tält som hålls uppe med luft. För att hålla tältet på 
plats grävs en betongbalk ned som en ringmur runt hela planen. Måtten 
på hallen blir 115 x 75 m och höjden på högsta punkt är ca 22 m. Det 
finns idag tre fullstora övertryckshallar i Sverige; i Stockholm, Ljusdal och 
Karlstad. Inomhustemperaturen i hallen kommer att vara +3 grader, så 
anläggningen fungerar mer som ett väderskydd vintertid och kommer 
att plockas ned varje sommar för att nyttja konstgräset som en utomhu-
sanläggning.

Övertryckshall, fotboll (21,5 mkr)

Bokbuss (5 mkr)

Renovering park (0,2 mkr)    

INVESTERINGAR

Renovering lekpark (0,3 mkr) 

Teknikutrustning Studio Acusticum (0,7 mkr)

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 144 mkr

Fritid, bl a bokning, Fritid Ung, studieförbund 
(26 mkr) 18%

Park (21 mkr) 14%

Kultur bl.a. bibliotek, konsthall, Dans i Nord, 
Studio Acusticum (33 mkr) 23%

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 144 mkr

Kommunalskatt och statsbidrag (129 mkr) 90%

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

Piteå kommun bygger en övertryckshall för fotboll på Noliaområdet. Illustration: Arkitekthuset Monarken

Nämnd och administration (4 mkr) 3%

Anläggningar (60 mkr) 42%
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Räddnings-
tjänsten

Beskrivning av verksamheten 
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 räddnings-
styrka på sex man når tätorterna Piteå, Skuthamn, Munksund, Pitholm, Öjebyn, 
Bergsviken och Hortlax inom 10 minuter. 
 Efter ett första larm tar det åtta minuter innan ytterligare en räddningsstyr-
ka på sex man finns att tillgå i Piteå. Den förebyggande verksamheten har till 
huvuduppgift att underlätta för den enskilde samt utöva tillsyn. Att underlätta 
för den enskilde sker i första hand genom rådgivning, information och utbild-
ning. 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. Rädd-
ningstjänsten arbetar aktivt för att skydda liv, hälsa, egendom och miljö. Säker-
hetsarbetet 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 
säkerhetsgrupp arbetar aktivt med det kommunövergripande säkerhetsarbetet 
som omfattar fem områden: skydd mot olyckor, krishantering, internt skydd, 
säkerhetsskydd och informationssäkerhet. 

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 41 mkr

Operativ verksamhet (35 mkr) 85%

Kommunens säkerhetsarbete (2 mkr) 5%

Förebyggande verksamhet (2 mkr) 5%

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 41 mkr

Kommunalskatt och statsbidrag (37 mkr) 90%

Avgifter och ersättningar (4 mkr) 10%

Verksamhetsidé: Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka männ-
iskors 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. Räddningstjänsten ska även tillsammans med andra kunna hantera 
extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det
stöd och den hjälp som då behövs.

Under året kommer ett nytt verksamhetssystem att 
införas som ska användas till planering, arbetsverktyg 
och uppföljning för såväl förebyggande- som utryck-
ningsverksamhet. Införandet görs i samverkan med 
länets samtliga kommuner. 

NYHETER

Övningsfältet omdisponeras för att möjliggöra en 
expansion av campingen. All övning/eldning görs med 
gasol för att undvika olägenhet med rök för omkring-
liggande verksamheter.

Ny brand-/räddningsbil med komplett 
utrustning för brandsläckning och trafikolyckor 
(4 mkr).

INVESTERINGAR

VISSTE DU ATT? Räddningstjänsten årligen utbil-
dar alla klasser i årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet 
i skydd och säkerhet.

VISSTE DU ATT? Räddningstjänsten larmas årli-
gen cirka 650 gånger till olika händelser exempelvis 
bränder, trafikolyckor samt automatiska brandlarm.

VISSTE DU ATT? 98,6 % av Piteå kommuns 
invånare får hjälp inom 30 minuter av en
räddningsstyrka på minst sex man.

VISSTE DU ATT? 98 % av piteborna har en eller 
flera brandvarnare i sin bostad.

Nämnd och administration (2 mkr) 5%

Släckövning med gasol som bränsle.
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Verksamhetsidé: 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.
 En stark och långsiktig samhällsplanering är en förutsättning för kommunens 

bostadsförsörjning och befolkningsutveckling. Behovet av bostäder är stort, både 

på lång och kort sikt. Bostäder åt nyanlända med uppehållstillstånd är en utmaning 

de närmaste åren. För att stimulera byggandet i kommunen behöver verksamheten 

hitta nya former för samverkan med näringsliv och byggföretag kring nya bostads-

områden. Antalet detaljplaner och bygglov ökar konstant. 

 Den nya översiktsplanen visar riktning för kommande satsningar, med strategier 

för byggande av nya stadsdelar samt byggande i befintliga stadsdelar och byar. Priori-

terade områden för exploatering är Universitetsområdet, Löjan 1, Västermalm, Tallen, 

Norrmalm och utveckling av nya villaområden. Under året kommer arbetet kring 

landsbygdsutveckling att intensifieras.

 En ökad regional samverkan inom befintliga nätverk kan leda till samordnings-

vinster som till exempel gemensamma specialistkompetenser. Ny teknik och nya 

arbetssätt skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling. Ett aktuellt exempel är 

det pågående arbetet kring digitalisering av bygglovsprocess, som på sikt kommer att 

innebära en utvecklad e-tjänst för medborgarna.

Nya villaområden planeras på Pitholmshöjden (områ-
det bakom Strömlida), Ljunghed (mellan fotbollshallen 
och Raningsvägen i Bergsviken) och Noras kulle 
(mellan Klubbgärdet och Furunäsetsområdet).

Sandängesstranden, ett av Norrbottens mest välbe-
sökta naturreservat, utrustas med handikapparkering 
och spångar för att göra området tillgängligt för fler.

Ett extrasandat och väl snöröjt gångstråk skapas i cen-
trala staden i anslutning till den is- och snöfria gågatan. 
Här ska äldre och personer med gångsvårigheter 
kunna ta sig fram tryggt och säkert vintertid. 

NYHETER

VISSTE DU ATT? Kommunen äger och sköter 
ca 40 mil väg, främst i centrala staden och i 
landsbygdscentra. Större genomfartsleder och 
vägarna på landsbygden ägs och förvaltas av 
Trafikverket.

VISSTE DU ATT? I kommunens webbaserade 
karttjänst finns mycket användbar information 
för piteborna. Några exempel är fiskevatten, 
lekplatser, hundlatriner, cykel- och vandrings-
leder likväl som detaljplaner och områden för 
strandskydd. Karttjänsten kommer att vidareut-
vecklas under 2017.

VISSTE DU ATT? Drygt 250 personer stude-
rar svenska för invandrare på Studiecentrum. 
De representerar drygt 30 olika språk. 

VISSTE DU ATT? Målet är att samtliga ungdo-
mar som söker feriejobb ska erbjudas plats.

VISSTE DU ATT? Cirka 120 ungdomar är 
inskrivna på kommunens boende för ensam-
kommande flyktingbarn. Under 2016 tog 
kommunen emot 12 nya ungdomar. 

Översiktsplan är nu antagen och 
byggandet av den nya stadsdelen 

Västermalm påbörjas. 

Antalet laddstationer för elbilar har utökats i centrala 
staden. Nu finns det fyra offentliga laddstationer i 
parkeringshuset Stadsberget och två laddstationer på 
Stadshusets parkeringsplats. Under 2017 och 2018 
tillkommer ytterligare sex laddstationer i Piteå.

Illustration: Nordmark & Nordmark 
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Samhällsbyggnad

Mer information   
på nästa sida

VISSTE DU ATT? Det går åt ca 5 000 
ton sand i halkbekämpning av kommunens 
gator och vägar per år.

VISSTE DU ATT? Antalet bygglov ökade 
från 596 under 2015 till 687 under 2016. 

Samverkan, ett brett utbildningsutbud och ett flexibelt arbetssätt är 
grunden 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 sjunkit samtidigt som det finns grupper som be-
finner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa grupper är i stort behov av 
riktade insatser för att underlätta inträdet till arbetsmarknaden.

Kompetensförsörjning för att 
möta framtidens behov

Reinvestering i det kommunala vägnätet 
(13 mkr).

Fortsatt utveckling av gång- och cykelväg-
nätet (1,5 mkr).

Markarbete och infrastruktur nya villaom-
råden (2,6 mkr).

INVESTERINGAR

Utbildningsformer förändras och allt fler studerar på distans. Foto: Angelica LarssonInsatser vid Sandängesstranden ska göra området mer 
tillgängligt för alla.
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Antalet ensamkommande asylsökande flyktingbarn som kommer till 
Sverige har minskat kraftigt sedan 2015. Ökningen av antalet flyktingar 
till Piteå under 2017 handlar om nyanlända med uppehållstillstånd som 
Migrationsverket anvisar till kommunen. 
 Det ökade flyktingmottagandet är positivt för kommunens utveckling 
om integrationsarbetet är framgångsrikt. Dessa nya pitebor är en resurs för 
att möta arbetskraftsbehov i framtiden. För att underlätta vägen till egen 
försörjning behövs riktade insatser, exempelvis språkpraktik och utbildning.
 Flyktingmottagningen och boenden för ensamkommande 
flyktingbarn finansieras av Migrationsverket 
och bidrar till ett hundratal 
heltidstjänster i Piteå.

Nyanlända – en resurs

Fåröbron Flerårigt projekt (totalt 16,5 mkr).

Acusticum Flerårigt projekt (totalt 8 mkr).
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Samhällsbyggnad

Kommunen söker 
bostäder åt nyanlända
Enligt lag är det landets kommuner som har ansvar att ta emot och ordna bostä-
der åt nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Under 2017 beräknas drygt 180 
nyanlända komma till Piteå. Behovet av bostäder är stort samtidigt som tillgången 
är liten. 
 Alla former av bostäder är intressanta: lägenheter, hus, gårdshus, varmbonade 
stugor eller motsvarande. Det ska gå att laga mat och finnas tillgång till toalett och 
dusch i bostaden. Det är Piteå kommun som står på kontraktet, som sedan hyr ut i 
andra hand. Längre uthyrningstid är önskvärt. 

Läs mer och anmäl bostad på 
www.pitea.se/hittahem 
eller ring 0911-69 60 00

Teknik och gator (115 mkr) 33%

Fysisk planering (54 mkr) 16%

Samhällsplanering (13 mkr) 4%

Kompetensförsörjning (68 mkr) 20%

Så här betalas förvaltningens verksamheter totalt 345 mkr

Avgifter och ersättningar (73 mkr) 21%

Kommunalskatt och statsbidrag (172 mkr) 50%

Riktade statsbidrag och EU-bidrag (96 mkr) 27%

Ersättning från kommuner (2 mkr) 1%

Kommunens investeringar genom åren 
i gator, vägar och broar är betydande. 
Det är väsentligt att fortlöpande 
gatuunderhåll utförs i tillräcklig omfatt-
ning, för att undvika höga investerings-
kostnader 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 beslutad plan. Här prio-

riteras förbättrad trafiksäkerhet, särskilt 

med avseende på barns och ungas 

tillgång till säkra skolvägar.

Vård av kommunens 
gator och vägar

Nämnd och administration (18 mkr) 5%

Hjälp nyanlända hitta hem. Hyr ut en bostad!

Så här använder förvaltningen sina pengar totalt 345 mkr

Flyktingsamordning (77 mkr) 22% 

Försäljning (2 mkr) 1%

Arbetet med att hålla kommunens gator och vägar i 
gott skick är viktigt och pågår ständigt.
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SocialtjänstenVerksamhetsidé: Socialtjänsten 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.

Socialnämnden får ett budgettillskott på 15 mkr, som 
kommer säkra missbruksvård och äldreomsorg.

NYHETER

Äldreomsorgen testar på ett vård- och omsorgs-
boende att använda positioneringslarm. Det är ett 
hjälpmedel som kan stärka och stödja känslan av 
oberoende hos demenssjuka i det dagliga livet.

Under 2017 fortsätter arbetet med att öka frisknär-
varon och att skapa mer hälsosamma arbetsplatser.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar 
kommer under en treårig projektperiod få stöd av 
arbetsanpassare samt personligt ombud som även 
verkar som anhörigstöd. 

VISSTE DU ATT? Hemtjänsten utför drygt 
26 000 timmar varje månad i vård-, omsorg- 
och servicetjänster.

VISSTE DU ATT? Två nya gruppbostäder 
för funktionsnedsatta personer tas i bruk 
under våren 2017.

VISSTE DU ATT? Det finns goda möjlighe-
ter till arbete inom socialtjänsten. Socialtjäns-
ten har producerat tre rekryteringsfilmer 
som ska sprida information om omsorgsar-
betet och skapa intresse för yrket Du hittar 
filmerna under www.pitea.se/ledigajobb.

VISSTE DU ATT? Det är 1 562 personer 
som arbetar inom socialtjänsten.

VISSTE DU ATT? Piteå kommun får i år 
22 mkr från LSS-utjämningssystem.

Stöd och omsorg  

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

Stöd till barn och familjer 
Du som är barn, ungdom eller förälder 
och behöver hjälp eller stöd med något 
kan vända dig till barn och familj. Det 
kan gälla din sociala situation, någon 
funktionsnedsättning eller din livssitua-
tion i övrigt. 

Stöd till vuxna med 
funktionsnedsättning 
Du som har någon form av funktions-
nedsättning eller utvecklingsstörning 
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. 
I området 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
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En ny gemensam bemanningsenhet för all verksamhet 
inom socialtjänsten har tagits i bruk. Målet för den nya 
bemanningsenheten är att effektivisera och samordna 
kompetensförsörjningen såväl i det korta som det 
strategiskt längre perspektivet. 
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Socialtjänsten

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 953 mkr

Stöd och omsorg (447 mkr) 47%

Äldreomsorgen (487 mkr) 51%

Nämnd och administration (19 mkr) 2%

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 953 mkr

Kommunalskatt och statsbidrag (798 mkr) 84%

Avgifter och ersättningar (35 mkr) 3%

Äldreomsorg

Hemtjänst 
Hemtjänsten består av service, omvårdnad 
där undersköterskor utför insatser i det 
enskilda hemmet till ungefär 730 hushåll.

Övriga verksamheter 
Andra verksamheter är trygghetstelefo-
ner, nattpatruller, matservice, uppsökande 
verksamhet, dagverksamhet, kontakt- och 
aktivitetsskapande insatser på Samvaro-
lokaler.
 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 framti-
den. Idag finns trygghetsboenden i Öjebyn, 
Hortlax och centrala stan. Ytterligare lägen-
heter planeras på Prästgårdsgatan.
 
Äldrecenter
I oktober invigdes Trädgårdens äldrecen-
ter där det finns möjlighet till avlösning, 
växelvård, utredning och anhörigstöd. Det 
kommer också att finnas dagverksamhet 
för personer med demenssjukdom och 
enhet för personer med behov av särskilt 
stöd.

Avdelningen äldreomsorg har uppdraget att ansvara för alla medborgare över 65 år 
som behöver stöd i sin vardag. Tanken med de insatser som äldreomsorgen ger är att 
underlätta boendet och den dagliga livsföringen för personer som på grund av ålder, 
sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sig på egen hand.

Ersättning från försäkringskassa (120 mkr) 13%

Två nya gruppbostäder för personer med 
funktionsnedsättning (8,0 mkr)

INVESTERINGAR

Nytt vård- och omsorgsboende bredvid 
Berggården.
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Överförmyndar-
verksamhet

Vår verksamhet
Gode män och förvaltare är personer som gör en insats för 
människor som har olika hjälpbehov i sociala, ekonomiska och juridis-
ka frågor. De har rätt till ett arvode som betalas årsvis. Gode män och 
förvaltare redovisar årligen sitt uppdrag till överförmyndarnämnden.
 Ensamkommande barn ska också ha en god man. Gode mannen 
fungerar som en juridisk företrädare och barnet bor på ett boende. Det 
betyder att gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frå-
gor som rör barnets angelägenheter, personliga så väl som ekonomiska 
och rättsliga.
 Överförmyndarnämnden utövar årligen tillsyn över gode män och 
förvaltare bland annat genom att granska de årsräkningar och redogörel-
ser de är skyldiga att lämna in. Rekrytering av gode män och förvaltare 
sker kontinuerligt eftersom antalet personer som är i behov av hjälp-
insatser ökar. Tingsrätten fattar beslut om anordnande av godmanskap 
och förvaltarskap.

God man eller förvaltare får personer som 
på grund av sjukdom, psykisk störning, för-
svagat hälsotillstånd eller liknande förhållan-
den, behöver hjälp med att:
• bevaka sin rätt
• förvalta sin egendom 
• sörja för sin person

God man och förvaltare

Verksamhetsidé: Verksamheten ska utformas på ett så-
dant sätt att överförmyndarnämndens tjänster är tillgängli-
ga och anpassade efter de behov som den enskilde har.

VISSTE DU ATT? Varje kommun är enligt lag 
skyldig att ha en överförmyndarverksamhet.

VISSTE DU ATT? I december 2016 hade 450 
personer god man eller förvaltare förordnad för 
sig i Piteå kommun.

VISSTE DU ATT? I december 2016 hade 261 
personer uppdrag som god man eller förvaltare. 
 
VISSTE DU ATT? Överförmyndarnämnden har 
tillsyn över huvudmäns tillgångar motsvarande 
124 mkr.

Under 2016 har antalet ärenden kopplade till 
ensamkommande barn minskat något jämfört 
med föregående år. Antal ärenden kring för-
mynderskap har ökat med 41 % sedan 2013.

Antal aktiva ärenden 2014-2016

2014 2015 2016

0

700

God man för ensamkommande barn

Godmanskap/förvaltarskap

Förmynderskap
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Lägenheterna i Stadstornet beräknas bli inflytt-
ningsklara den 1 juli.

NYHETER

Sex nya lägenheter på Furulund beräknas bli 
inflyttningsklara 1 maj.

Verksamhetsidé: PiteBo:s verksamhet ska bestå av att inom Piteå kommun 
uppföra, förvärva, avyttra, äga och förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt 
samt i förekommande fall därtill hörande lokaler. Verksamheten ska inriktas på att 
tillhandahålla bostäder som är tillgängliga för alla i en miljö där människor trivs 
och kan utvecklas på ett positivt sätt och där man har inflytande på sitt boende. 
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga principer. Under 2016 har 
beslutats att PiteBo ska inleda nyproduktion av 150 lägenheter under perioden 
2017-2021.

INVESTERINGAR
Stambyte/renovering badrum

Fönsterbyten

Konvertering till FTX-ventilation det vill 
säga ventilation med värmeåtervinning.

Hissbyten

VISSTE DU ATT? Ca 500 perso-
ner får årligen ett nytt boende inom 
PiteBos fastighetsbestånd.

VISSTE DU ATT? Ca 80 stycken 
av alla tilldelade lägenheter under ett 
år går till hyresgäster som flyttar till 
Piteå från annan ort.

VISSTE DU ATT? 19 % av PiteBos 
lägenheter, tilldelas hyresgäster som 
har en kortare kötid än 3 år.

Stadstornet – ett nytt 
landmärke i Piteå
Huset som blir upplyst, runt och högt har vi döpt till Stadstornet eftersom 
det kommer att fungera både som utsiktspunkt och landmärke.
 60 stycken lägenheter, från 2:or till 5:or mellan 46 och 148 m2, där de flesta 
har två inglasade balkonger. Festlokal, bastu, relax och takterass på våning 16 
samt en fin uteplats på byggnadens garage med växtlighet och grillplatser, gör 
att dessa bostäder blir något utöver det vanliga.

Illustration av StadstornetIllustration: Ulrika Weinz.
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Verksamhetsidé: Med visionen om ”Världens lokalaste energibolag 
som möjliggör hållbar utveckling i regionen” arbetar PiteEnergi med 
strategin ”Ett PiteEnergi”, ”Kundfokus” och ”Utveckling”. Företagets 
värderingar sammanfattas som ”Lokaltänksamhet” där omtänksamhet, 
kundnytta och hållbarhet är i fokus. Moderbolaget AB PiteEnergi är ett 
helägt dotterbolag till Piteå Kommunföretag AB, vars ändamål är att förse 
piteborna med energi och bredband. Bolaget ska dessutom driva FoU 
inom energisektorn för att öka användandet av förnybar produktion. 

Affärsidé:
PiteEnergi ska vara ett attraktivt företag inom energi och kommunika-
tion som ständigt utvecklar hållbara mervärden för kunder, partners och 
medarbetare.
 Koncernens verksamhet består av att producera, distribuera och sälja 
ledningsbunden energi, värme och kyla, telekommunikation samt att 
uppföra, äga och driva alla de anläggningar som krävs för uppdraget.
 Verksamheten är uppdelad i avdelningarna Elnät, Bredband, Värme & 
Kyla, Elhandel, Elproduktion samt Marknad och Administration.

INVESTERINGAR

Koncernens budgeterade investeringar 
för 2017 uppgår till 95 mkr med följande 
fördelning:
 
• Elnät (42 mkr)
• Värme & Kyla (21 mkr)
• Bredband (21 mkr)
• Elproduktion (2 mkr)
• Övrigt (9 mkr)
 
Investeringarna i elnätet syftar till att förbättra 
leveranssäkerheten och minimera elavbrott 
för Piteborna samt att öka säkerheten för 
medarbetarna. Förnyelse av vägbelysning-
en i samarbete med Piteå kommun samt 
vädersäkring av elnätet är andra prioriterade 
investeringsprojekt. 

Investeringar inom fjärrvärme avser främst 
att säkra leveranser till kund, samt möjliggöra 
uppvärmning av framtida fotbollshall.

Fortsatt utbyggnad och förtätning av bred-
bandsnätet görs för att kunna säkerställa god 
kapacitet till pitebor och företag. För 2017 
ökar investeringsnivån väsentligt jämfört med 
tidigare år till följd av stor efterfrågan på 
fiberanslutning.

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

VISSTE DU ATT? Utbyte av totalt 
7 000 gatljus till LED-armaturer pågår. Det 
ger en ljusare gatumiljö och en beräknad 
årlig besparing om ca 2,6 miljoner kWh.

VISSTE DU ATT? Fjärrvärmen i Piteå 
kommer till 95 % från Smurfit Kappas 
spillvärme och ersätter utsläppen motsva-
rande 700 fullastade oljetankbilar. Något 
att vara mycket stolta över!

VISSTE DU ATT? PiteEnergis medar-
betare har beredskap dygnet runt, året om 
och underhåller bland annat 270 mil elnät.

VISSTE DU ATT? PiteEnergi samarbe-
tar med lokala aktörer, allt från idrotts-
föreningar till samhällsnyttiga föreningar, 
ideella organisationer och entreprenörer.

Piteå har fått sin första snabbladdare för elbilar, en elbil kan laddas på bara 15-30 
minuter. Den nya laddstolpen står vid PiteEnergis kontor vid Västra Kajvägen. 

Foto: Cathrin Fahlman

Ny spännande teknik för sol-el testas med start 
2017 på området vid Acusticum. Panelerna har 
både en estetisk utformning i form av stora 
solstolar samt är dubbelsidiga och kommer att 
producera el från både fram- och baksida.

NYHETER

Piteås första snabbladdare för elbilar är på plats! 
Den är lokaliserad vid PiteEnergis kontor och är 
än så länge gratis att använda. Passa på!
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Verksamhetsidé: Bolaget ska i syfte att befrämja främst 
den industriella utvecklingen inom kommunen bedriva 
hamnrörelse med tillhörande logistiklösningar på ett kost-
nadseffektivt sätt, äga och förvalta fast och lös egendom 
samt samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att 
optimera kostnader och stärka hamnverksamhet.

INVESTERINGAR

Totala investeringar 2017 10,2 mkr
Budgeterade investeringar avser i huvudsak 
fortsatta åtgärder i utökade logistikytor för att 
kunna möta ökade logistikflöden. Under 2017 
påbörjas sannolikt även en större investering 
i vad som kallas ”Utveckling Haraholmens 
logistikcentrum, etapp 2” som består av 
förbättrad kaj- och lagringskapacitet samt ny 
infartsväg. Bolaget fortsätter även investera i 
mer energieffektiv belysning.

VISSTE DU ATT? Haraholmens logistikcentrum 
hanterar flera vidareförädlade produkter från 
skogen, både talldiesel, bioolja och harts som 
används till olika vidhäftningsprodukter. 

VISSTE DU ATT? Efter planerad utbyggnad 
utgör Haraholmens logistikcentrum en yta mot-
svarande 60 fotbollsplaner.

Beskrivning 
av verksamheten
Piteå Hamn AB förvaltar och utvecklar infrastrukturen inom Harahol-
mens logistikcentrum. Bolaget bidrar till effektiva logistiklösningar till 
nytta för regionalt näringsliv. 
 Skogsråvara, kraftliner, sågade trävaror och talldiesel dominerar 
godsflödena. Även lågsvavligt bunkerbränsle till fartyg, containrar, fordon, 
vindkraft och utrustning till gruvindustrin passerar hamnen. Hamnen har 
goda farledsförutsättningar och god magasinskapacitet.

Under 2017 kommer vindkraftslogistik kopplat till 
Markbygden igång och upptar en stor del av lagrings-
ytorna.

NYHETER

Lastning av containerfartyg.

Vision
Haraholmens logistikcentrum är regionens mest diversifierade och 
kompetenta logistikcentrum, med avgörande betydelse för det regionala 
näringslivets långsiktiga konkurrenskraft.

Foto: Ulrika Nilsson

Under slutet av 2017 inviger lokal hustillverkare den 
nya fabriken inom Haraholmens industriområde.
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Fartyg, Wagenborg Shipping.
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Större investeringar 
under 2017

Verksamhetsidé: Piteå Näringsfastigheter AB har som uppgift 
att främja arbetsmarknaden i kommunen, verka för ett livskraf-
tigt näringsliv, äga och förvalta fastigheter för industri-, kontors-, 
affärs- och utbildningsverksamhet samt offentlig verksamhet på 
ett lönsamt sätt och inom ramen för bolagets resurser i vissa fall 
ta större risker än våra konkurrenter. 

Av de investeringar som planeras under 2017 finns såväl nybyggnationer 
som omfattande ombyggnationer. Två exempel är universitetsområdet 
och Furunäset.

Furunäsets företagsby firar 30-årsjubileum 
under året. 

Restaurangen på Furunäset kommer att reno-
veras för ny restauratör.

Laddstolpar för elbilar kommer att finnas på 
Furunäsets Företagsby och på Universitetom-
rådet.

Ny entré och ombyggnad av bibliotek på LTU 
tillsammans med ett nytt torg kommer att 
påbörjas under året.

VISSTE DU ATT? Bland koncernen PnF:s 
hyresgäster finns så vitt skilda verksamhe-
ter som mekanisk industri, hotell, banker, 
callcenter, konsulter, sjukvård, gym/friskvård, 
byggindustri, tillverkningsindustri, livsmed-
elsindustri, butiker, glasbruk och mycket, 
mycket mer.

VISSTE DU ATT? Piteå Näringsfastigheter 
AB med dotterbolag förvaltar ca 180 000 

m2 lokaler där ca 2 000 personer arbetar. 
Dessutom går ca 800 studenter på LTU/
Musikhögskolan som förvaltas och ägs av 
PnF.

VISSTE DU ATT? I koncernen ingår flera 
dotter- och intressebolag varav AB Furunä-
sets Fastigheter är störst med förvaltnings-
ansvar för Furunäsets Företagsby.

NYHETER

PNF möter ökad efterfrågan på lokaler från 
många olika branscher inom näringslivet. 

Konsert på Borggården planeras sommaren 
2017.

Foto: Maria Fält
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Verksamhetsidé: Vatten-, avfalls- och avloppsverksam-
heten bedrivs så att en god service och tillgänglighet erbjuds 
till boende och verksamma i Piteå kommun. Piteå Renhållning 
& Vatten AB verkar för ökad återvinning, god vattenkvalité 
och miljöriktig behandling av avfall och avlopp. Verksamheten 
skall präglas av säkerhet, tillgänglighet, effektivitet och kvalité, 
samt bedrivas i samförstånd med pitebor och näringsliv.

INVESTERINGAR

Enklare att sortera 
avfall på Bredviksbergets ÅVC
Ett nytt entréområde för sortering av avfall växer fram på Bredvikber-
gets återvinningscentral (ÅVC). Avfallsanläggningen förändras för att 
underlätta sorteringen av avfall och kunderna kommer nu att kunna 
sköta all avfallsavlämning vid entréområdet.

Lämna ditt avfall på nya öppettider
Nya utökade öppettider ger bättre tillgänglighet till Bredviksbergets åter-
vinningscentral. Kunderna får därmed större möjlighet att välja när de vill 
lämna sitt avfall. De nya öppettiderna hittas på: 
www.pireva.se eller i miljöalmanackan som skickas ut till alla hushåll. 

Gamla saker får nytt liv
Under året kommer kunderna även 
att kunna lämna saker för återbruk. 
På entréområdet skapas plats för 
mottagning av gamla saker som 
genom återanvändning kan komma 
andra till nytta och bidrar till ett mer 
hållbart samhälle.

VISSTE DU ATT? Piteåborna ”fulspolar” 
ungefär 28 ton skräp i toastolen per år trots att 
det egentligen hör hemma i soppåsen.

VISSTE DU ATT? Var tredje pappersför-
packning i Piteås matvarubutiker är gjord av 
återvunnet papper.

VISSTE DU ATT? En personbil kan köras 
2,5 km på gas som kan framställas av en påse 
rötat matavfall.

VISSTE DU ATT? En pitebo använder i 
genomsnitt 140 liter vatten per dygn. 

Under 2017 planeras investeringar för totalt 
52,9 mkr inom bolagets olika verksamhetsom-
råden.

• Avfall och Återvinning (7,2 mkr)
• Vatten och Avloppsverk (16,3 mkr)
• VA-ledningsnät (25,9 mkr)
• Övrigt (3,5 mkr)

Förbättringsåtgärder inom vatten- och 
avloppsverksamheten pågår fortlöpande och 
syftar till att säkerställa hög kvalitet och drifts-
säkerhet. Inom avfallsverksamheten utvecklas 
fortsatt miljöriktig hantering av avfall med fokus 
på hållbarhet.

Bilrampen vid Bredviksbergets ÅVC Foto: Niklas Johansson
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Beskrivning 
av verksamheten
Piteå Science Park driver klusterinitiativ och innovationsprojekt, erbjuder 
stöd för affärsutveckling och nyföretagande samt skapar attraktiva mötes-
platser. Med Piteå som bas verkar Piteå Science Park regionalt, nationellt 
och internationellt för att skapa tillväxt i hela Norrbotten. 

Verksamhetsidé: Piteå Science Park är ett utveck-
lingsbolag som startade den 1 januari 2014. Bolaget 
ska främja utvecklingen inom Piteå Science Park 
särskilt inom Kulturella och kreativa näringar samt 
Cleantech med inriktning på interaktion mellan kultur, 
forskning, utbildning och näringsliv. 

VISSTE DU ATT? Piteå Science Park har två 
utvecklingsmiljöer, en på Universitetsområdet 
och en på Industrigatan 1 i Piteå. 

VISSTE DU ATT? Sedan maj 2016 ingår kon-
serthuset Studio Acusticum i Piteå Science Park. 
Studio Acusticum, som firar 10-årsjubileum un-
der 2017, är ett av Norra Europas modernaste 
konserthus med akustik i världsklass. 

NYHETER
Solvåg
Solvåg är ett forskningsprojekt i skärningspunkten 
mellan arkitektur, teknik, energi och gestaltning. Det är 
också en storskalig forskningsanläggning för dubbel-
sidiga solpaneler i kallt klimat. Olika väderstreck och 
lutningar mot solen testas, samtidigt som solcellsan-
läggningen fungerar som buller- och vindskydd och 
skapar en grön park på Universitetsområdet. Parken 
beräknas stå färdig under våren 2017. Projektet ge-
nomförs i samarbete mellan PiteEnergi, Norut, Luleå 
tekniska universitet och Piteå Science Park. 

Go Business Flex
Sedan starten 2008 har mer än 130 nya entreprenö-
rer startat företag genom Go Business Incubator vid 
Piteå Science Park. I mars 2016 öppnade ytterligare 
en fysisk inkubator i Luleå Science Park och nyligen 
introducerades Go Business FLEX, en mobil tjänst 
som ska fånga in idéer och entreprenörer i regionens 
kommuner som inte har tillgång till en egen inkubator.

Cirkulär och biobaserad ekonomi
Piteå Science Park vill synliggöra Sveriges position 
och ambition inom cirkulär och biobaserad ekonomi 
genom att lyfta fram satsningarna i norra Sverige i 
allmänhet och Piteå i synnerhet. Detta kommer att 
göras genom att etablera en internationell konferens 
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom området. 
En viktig pusselbit i detta är Bothnia Bioindustries 
Cluster, som knyter ihop regionens utveckling inom 
den biobaserade ekonomin.

Platsinnovation i Swedish Lapland 
Platsinnovation är ett begrepp och koncept 
för nytänkande helhetsutveckling av attrak-
tiva destinationer, kommuner och regioner. 
I samarbete med Luleå tekniska universitet 
driver Piteå Science Park ett utvecklings- 
och forskningsprojekt med aktörer från 
Norrbotten och Västerbotten med syfte 
att skapa attraktivitet och tillväxt utifrån 
platsernas styrkor. Under 2017 kommer en 
orienteringsbok att lanseras och en konfe-
rens att genomföras för att sprida kunskap 
inom området.

VISSTE DU ATT? Inom Piteå Science Park finns ett 50-tal företag samt två forskningsinsti-
tut, RISE Interactive och SP Energy Technology Center. 

I Smurfit Kappa Kraftliners gamla forsknings- och utvecklingslabb finns en 
unik utvecklingsmiljö inom bioraffinaderi. I byggnaden är forskningsinstitutet SP 

Energy Technology Center och LTU Green Fuels etablerade. 

Piteå Science Parks huvudkontor, inkubator och kon-
serthus finns på Universitetsområdet i Piteå, granne 

med Luleå tekniska universitet. På området finns även 
forskningsinstitutet RISE Interactive. 
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Kommunens 
kvalitet

Som medborgare bidrar du via dina 
skattepengar till kommunens verksamhet, 
därför känns det viktigt att du också får 
veta vilka resultat som kommunen pre-
senterar för dessa pengar.
 Kommunens kvalitet i korthet är ett 
verktyg som jämför kommuner med varan-
dra och beskriver kommunernas kvalitet ur 
ett medborgarperspektiv. Kommunens kva-
litet i korthet drivs av Sverige Kommuner 
och Landsting (SKL) och för närvarande 
deltar 251 kommuner i detta jämförelse-
nätverk.  
 Årligen undersöks kommunens kvalitet 
ur fem perspektiv: Tillgänglighet, Trygghet, 
Information och Delaktighet, Kostnadsef-
fektivitet samt Samhällsutveckling. 
 Piteås resultat för år 2016 presenteras 
jämfört med år 2015. Även utvecklingen 
mellan åren visas med symboler där glatt 
ansikte är en positiv utveckling och surt 
ansikte är en negativ utveckling.  

Tillgänglighet
Positivt för i år är bättre svarstider på 
e-postfrågor och telefonsamtal. Handlägg-
ningstiden för ekonomiskt bistånd minskar 
något. Antalet barn ökade under 2016. För 
att uppnå lika goda tillgänglighetsresultat 
i förskoleverksamheten som i början av 
2016 krävs insatser.

Kommunens 
kvalitet i korthet

Hur många av medborgarna som skickar in en enkel fråga via 
e-post får svar inom två arbetsdagar? (%)

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen 
via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

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

Hur många timmar/vecka har kommunens huvudbibliotek öppet  
utöver tiden 08-17 på vardagar?

Hur många timmar/vecka har kommunens simhall öppet utöver 
tiden 08-17 på vardagar?

Hur många timmar/vecka har kommunens återvinningsstation 
öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?
 
Hur stor del av de som erbjuds plats inom förskoleverksamheten 
har fått plats på önskat placeringsdatum? (%)

Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn 
inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? (dagar)

Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende 
från ansökan till erbjudan om plats? (dagar)

Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt 
bistånd? (försörjningsstöd) (dagar)

2015

90

46

98

18

43

9

96

6

12

9

2016

96

56

81

18

41

9

100

0

27

8

UtvecklingTILLGÄNGLIGHET

Foto: Eva Lestander

*Där symbol saknas i kolumnen ”utveckling” är värden oförändrade i förhållande till föregående år.
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Kommunstyrelsens förvaltningar har i uppdrag att 
initiera, samordna och utföra en mängd olika kom-
munövergripande uppdrag, att arbeta med verksam-
hetsutveckling och samverka internt och externt.

Kommunens 
kvalitet

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskola? (2016 års värde 
avser 2015 och 2015 års värde avser år 2014)

Elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år (inkl IM) (%)

Kostnad per betygspoäng (kr)

Kostnad per elev som inte fullföljt ett gymnasieprogram (kr)

EFFEKTIVITET I VÅRD OCH OMSORG
Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende? (andel (%) av 
maxpoäng)

Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? (%)

Vilket omsorgs- och serviceutbud finns inom hemtjänst?

Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? (%)

Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende?

2015

132 774

82

381

14 030

47

74

58

95

62

2016

142 035

81

383

17 894

53

76

55

94

54

UtvecklingEFFEKTIVITET I FÖRSKOLA OCH SKOLA
VISSTE DU ATT? En äldre person som har 
hemtjänst får besök av 9 olika vårdare under 
en 14 dagarsperiod.

VISSTE DU ATT? 63% av medborgarna kän-
ner sig trygg och säker i kommunen (SCB).

VISSTE DU ATT? Kommunens webbinfor-
mation får 93 poäng av maximalt 100 när 
webbinformationen granskas.

VISSTE DU ATT? 96% 
av eleverna i årskurs 9 har 
behörighet till ett yrkes-
program.

VISSTE DU ATT? 66% av 
medborgarna tycker att 
Piteå är en bra plats att 
leva och bo på (SCB).

VISSTE DU ATT? An-
delen inköpta ekologiska 
livsmedel i kommunen är 
12%.

VISSTE DU ATT? Piteå kommun erbjuder 
många olika metoder för att möjliggöra för 
medborgarna att delta i kommunens utveck-
ling.

VISSTE DU ATT? 83% av alla elever i årskurs 
3 har klarat samtliga ämnesprov i svenska och 
matematik.

VISSTE DU ATT? 91% av alla elever i årskurs 
6 har lägst betyget E i alla ämnen som eleven 
läser.

Trygghet är viktigt i alla våra verk-
samheter och ambitionen är att alltid 
erbjuda service och tjänster där Pite-
borna kan känna sig trygga med den 
omsorg de får.
 Effektivitet handlar om att använda 
skattepengarna på ett sådant sätt att 
piteborna får ut en så god kvalitet som 
möjligt. 

Trygghet 
och effektivitet

*Där symbol saknas i kolumnen ”utveckling” avser måtten värden som kräver en subjektiv bedömning för 
att avgöra om det utgör en förbättring eller försämring. 



BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING I PITEÅ 2007-2016

År

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1354

1377

1312

1472

1438

1522

1483

1545

1558

1517

1315

1440

1320

1419

1335

1370

1291

1304

1479

1237

39

-63

-8

53

103

152

192

241

79

280

402

430

365

396

401

401

440

421

403

394

421

425

397

414

452

420

432

437

446

416

-19

5

-32

-18

-51

-19

8

-16

-43

-22

-2

-1

-2

-3

-2

3

0

5

4

5

40 961

40 902

40 860

40 892

40 942

41 078

41 278

41 508

41 548

41 811

Inflyttning Utflyttning
Netto
flyttning Födda Döda

Födelse-
överskott

Justeringar
Folkmängd

Piteå ökar sin befolkning!
Siffran är från november 
2016. 

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!

18

-59

-42

32

50

136

200

230

40

263

Folk-
ökning


