Vision, mål och
strategiska områden
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Kommunstyrelsens förvaltningar har i uppdrag att
initiera, samordna och utföra en mängd olika kommunövergripande uppdrag, att arbeta med verksamhetsutveckling och samverka internt och externt.

OM DIN KOMMUN
Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Prioriterade mål 2018:
Piteå kommun har totalt 14 övergripande mål
som nämnder, förvaltningar och kommunala bolag gemensamt jobbar för att uppnå. Tre av dessa
mål är prioriterade.
Läs mer på sidan 3-5

Varför måste
kommunen gå med överskott?
Läs mer på sidan 6

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2018
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Viktigt att tänka långsiktigt
Nu skriver vi 2018 – och en ny
budget är beslutad för Piteå kommun
och dess verksamheter. Att utarbeta
förslag till budget som kommunfullmäktige sedan beslutar om är ett ansvarsfullt men också ett roligt arbete.
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 politikens
främsta uppgift, att prioritera mellan
olika intressen och se till helheten.

VI KOMMER ALDRIG att ha råd att genomföra allt.

Därför är det viktigt att också tänka långsiktigt
och ta hänsyn till alla de utmaningar som finns
framför oss.
För att nå befolkningsmålet på kort och lång
sikt kommer det att krävas omfattande, tidsbegränsade satsningar som under en period på
5-10 år kan komma att innebära påfrestningar på
kommunens ekonomi.
PITEÅ KOMMUN HAR stora möjligheter att klara

målet att bli 43 000 invånare till 2020. Flyktingmottagande kommer långsiktigt att innebära förutsättningar för att nå befolkningsmålet, samtidigt
innebär flyktingmottagandet på kort sikt fortfarande
utmaningar för den kommunala organisationen.
Viktiga tillväxtfaktorer för Piteå är att öka mångfalden i samhället, öka samverkan med civilsamhället
för att kunna inkludera nya medborgare i samhällsgemenskapen. Att öka mångfalden är både
en del i lösningen att nå en befolkningsökning och
innebär samtidigt nya utmaningar. För att nå ett
öppet samhälle är det viktigt att kontinuerligt öka
och involvera medborgarnas möjligheter att delta
i och påverka utvecklingen av kommunen. För att
ytterligare stärka möjligheterna att nå befolkningsmålet behöver förutsättningarna för näringslivet
utvecklas samt att nya innovationsmiljöer stärks.
För kommunen som organisation utgör kompetensförsörjningen en stor utmaning.
Ytterligare utmaningar som har varit utgångspunkter i årets budget är följande:
• Utveckling av landsbygdscentra i Rosvik,
Norrfjärden, Roknäs/Sjulnäs, Hortlax och Jävre.
Kommunen arbetar med fördjupade planer för de
fem orterna som stärker tillgången till service och
orternas attraktionskraft. Dessa har genom sin
placering och sin storlek förutsättningar att också
stärka servicen för närliggande byar.

Foto: Maria Fäldt

• Delaktighet för tillit och tilltro till lokalsamhället. På kommunal nivå vill invånarna vara med
och påverka, dels i frågor som rör dem personligen (service och tjänster) och dels i de frågor som
rör lokalsamhället (demokrati). Tillit och tolerans
är viktiga faktorer för demokratiutveckling.

• Samverkan med civilsamhället behövs för att
klara välfärdsuppdraget under rådande demografiutveckling. Mångfald är en förutsättning och
möjlighet för tillväxt. För att nå ett samhälle med
mångfald och gemenskap som grund, krävs att en
inkludering av alla nyinflyttade kan ske.
• Kvinnors hälsa – en förutsättning för tillväxt.
Tillväxt och befolkningsökning bygger på att
det finna unga vuxna i barnafödande ålder. Det
förutsätter att det är en relativt jämn könsfördelning. Det är viktigt att arbeta med jämställdhet och
kvinnors hälsa som en förutsättning för tillväxt.
REGERINGENS FÖRSLAG om välfärdsmiljarder till

kommunerna fortsätter att vara ett gott tillskott
i våra verksamheter. I årets budget finns pengar
till bemanning av ett nytt äldreboende som byggs
bredvid Berggården. Förra årets tillskott från
välfärdsmiljonerna till bl.a förskola, grundskola,
gruppboende för personer med funktionshinder
ligger naturligtvis kvar. Andra satsningar är fortsatt
satsning på IT i skolan, arbetskläder till personalen i
förskolan, satsning om 8 miljoner till socialtjänsten
med fokus på barn och unga.
Av de 250 miljonerna i investeringsbudget
används drygt 45 miljoner kronor 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.
Drygt 119 miljoner är avsatt för ett nytt demensboende på Berget, en stor investering där en viss
upplåning kommer att ske. Därutöver sker fortsatt
satsning på universitetsområdet för en förbättrad
infrastruktur inom området. Exploatering av nya
villakvarter inryms också i budgeten för 2018. 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.
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 varumärket Piteå.
Sammantaget ser det bra ut för vår kommun och
den budget som fullmäktige beslutat om kommer
att bidra till att Piteå fortsätter utvecklas på ett
positivt sätt.
Helena Stenberg och Anders Lundkvist

Helena Stenberg och Anders Lundkvist
Kommunalråd Piteå kommun

Värt att veta om din kommun –
Populärbudget 2018 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 5 326 personer som följer vår Facebooksida 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

Politisk ledning
och styrning
Kommunens
nämnder och styrelser
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)

Socialnämnden
Består av 13 ledamöter
Ordförande: Agnetha Eriksson (S)
Vice ordförande: Sven-Gösta Pettersson (S)

Kultur- och fritidsnämnden
Består av 13 ledamöter
Ordförande: Ann-Katrine Sämfors (S)
Vice ordförande: Simon Granberg (MP)

Valnämnden
Består av 17 ledamöter
Ordförande: Mats Johansson (S)
Vice ordförande: Gunnel Sandlund (V)

Miljö- och tillsynsnämnden
Består av 11 ledamöter
Ordförande: Lars U Granberg (S)
Vice ordförande: Stig Sjölund (V)

Överförmyndarnämnden
Består av 3 ledamöter
Ordförande: Lennart Sundberg (S)
Vice ordförande: Elisabeth Vidman (S)

Samhällsbyggnadsnämnden
Består av 13 ledamöter
Ordförande: Brith Fäldt (V)
Vice ordförande: Magnus Nyström (S)

Strategiska områden
och övergripande mål
Det finns 14 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål prioriterade
och övriga 11 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål.
För 2018 finns tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser.
Barn och unga - vår framtid

Barn och unga ges förutsättningar för en god
start i livet.Vi tar aktivt tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.

Målen för

Barn och unga –
vår framtid

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

Utbildning, arbete och
näringsliv är grunden för all välfärd

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av öppenhet, engagemang och
Genom satsningar på utbildning och näringsliv delaktighet.Vi verkar för ett tillåtande klimat
skapas tillväxt som har en avgörande betydel- genom att både ta intryck av och ge avtryck
i omvärlden.
se för kommunens utveckling.

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 förutsättningar 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 kommunens utveckling.
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.
Service och bemötande utformas
jämställt i alla kommunens
verksamheter.

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.

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 samhällsutveckling.
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna.
Ingen ska använda narkotika eller
dopingpreparat.
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Medelålder på befolkningen boende i kommunen
och riket den 31 december varje år

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.
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43
42,5
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41,5

PÅ GÅNG

41

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:

40,5

•

Nya attraktiva bostäder och
bostadsområden.

38,5

•

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
kommunfullmäktige.

40
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Medeltal Sverige
Medeltal Piteå

Varför är det viktigt att vi
blir fler pitebor?
Inflyttningen består till stor del av personer i arbetsför ålder. Det ökar kommunens skatteintäkter. Skatten finansierar bland annat kommunens tjänster för
äldreomsorg och skola.
En anledning är att piteborna blir äldre. De ålderskullar som lämnar gymnasieskolan är betydligt mindre än de ålderskullar som går i pension. Med fler äldre
behöver vi 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 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 någon 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 utvecklingsinsatser där vi alla trivs och vill fortsätta bo och leva behöver vi bli fler för att kunna
finansiera verksamheten genom våra skatteintäkter.
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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.

Vision, mål och
strategiska områden

Prioriterade mål 2018

NYHETER

Piteå kommun har totalt 14 övergripande mål som nämnder och kommunala
bolag gemensamt jobbar för att uppnå. Kommunfullmäktige har prioriterat tre
av dessa mål. Till detta tillkommer mål för personal och ekonomi.
1. Piteå ska år 2020 ha 43 000
invånare, och till 2030 46 000
Piteå har en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Månadsstatistiken från Statistiska Centralbyrån visar att i november
2017 hade Piteå en folkmängd på
42 180 invånare jämfört med 41 904
december 2016.
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 samhällsgemenskap med mångfald som grund
Mänskliga rättigheter är utgångspunkten
för arbetet med mångfald. Vi ska arbeta
för Ett Piteå för alla, för en öppen och
inkluderande kommun. Samverkan
med företag och föreningar fortsätter.
Ett utvecklat arbete för mångfald ska
stärka förutsättningar och möjligheter
för tillväxt.
Piteå kommuns verksamhetsplan
för perioden 2018-2020 är också
handlingsplan för Mänskliga rättigheter.
Riktlinjer finns också som styr prioriteringarna. Den långsiktiga interna generella utbildningssatsningen för alla chefer
och medarbetare fortsätter med HBTQ
som fokusområde 2018. Piteå kommun
arbetar för att kunna beteckna sig som
en MR-kommun (mänskliga rättigheter).
Det omfattar i första hand jämställdhet,
tillgänglighet, delaktighet, barns rätt och
delaktighet för medborgare att bidra till
en demokratisk samhällsutveckling.

3. Piteå ska erbjuda attraktiva
och varierande boendemiljöer
Byggandet av fler bostäder är en förutsättning för att kunna nå befolkningsmålet om 46 000 invånare år 2030 med
delmålet 43 000 år 2020. Det betyder
att drygt 200 bostäder behöver byggas
per år till 2020. Målet med 200 nya
bostäder per år har hittills uppnåtts.
De flesta bostäder som tillkommit
utgörs av lägenheter i stadskärnan och i
centrumnära lägen. Under 2018 kommer
fortsatt planering pågå inom områdena
Västermalm, Norrmalm och Universitetsområdet vilka i översiktsplanen är utpekade områden med stor framtida kapacitet.
Utmaningarna ligger i att åstadkomma byggande i stadsdelar och landsbygdscentra för att öka attraktiviteten
och möta olika människors behov i
hela kommunen. Det pågår ett arbete
med fördjupade översiktsplaner för fem
utpekade landsbygdscentra. Arbetet sker
i dialog med medborgarna och har visat
att anpassade och varierade lägenheter
som passar både unga och äldre, gärna
nära befintlig service, är starka önskemål i
alla centra. Här behöver samarbete med
privata aktörer utvecklas för att kunna
genomföra ett bra byggande. Byggande
av lägenheter frigör enbostadshus och
gör generationsväxling möjlig.
Nya tomter i olika delar av kommunen har varit och är en framgångsfaktor
för att Piteå ska växa. Under 2018
och 2019 kommer tomter att kunna
erbjudas vid Pitholmshöjden, Renön och
i Bergsviken. Ett brett utbud av tomter
behövs för att attrahera hemvändare
och andra som vill bo och leva i Piteå.

Ett arbete pågår för en högre tillgänglighet
genom digitaliserade tjänster.
Arbetet med att utveckla mänskliga rättigheter
och mångfald pågår.
Samverkan med civilsamhället fortsätter att
utvecklas, till exempel drift av ett härbärge.
Särskilda stimulansmedel till innovationsprojekt inom socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden.

Befolkningsutveckling 2013-2017
Antal
41 278

2013

41 508

2014

41 548

41 904

42 180

2015

2016

2017 (nov)

År

STÖRRE INVESTERINGAR
•

Utveckling av hela området vid Christina
skolan och Nolia

•

Exploatering av näringsliv

•

Markexploatering för en ökad befolkning

•

Nybyggnad av Fåröbron

•

Utbyggnad av infrastruktur inom
universitetsområdet

VISSTE DU ATT...
•

Piteå kommun investerar i infrastruktur,
skolor och omsorg för 237 mkr år 2018

•

Det finns 220 olika yrken inom Piteå
kommun

•

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

•

Det bor 42 180 invånare i kommunen,
varav 21 % är 0-18 år, 56 % är 19-64 år
och 23 % är 65 och äldre

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2018
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Ekonomi
KASSAFLÖDE
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 2018.

Inbetalningar totalt 2 969 mkr

Bra att veta om Populärbudgeten Denna information skickas
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.

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 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 36-49 mkr.

INVESTERINGAR I KONCERNEN PITEÅ KOMMUN 2018
		tkr
Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB

102 440

AB PiteBo

36 125

Piteå Hamn AB

117 400

Koncernen AB PiteEnergi

100 400

Kommunalskatt (2 074 mkr) 70%

Piteå Science Park AB

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

Total koncernen Piteå kommunföretag AB

Avgifter m.m. (422 mkr) 14%

88 776

Piteå Renhållning och Vatten AB

250
445 391

Piteå kommun nämnder och styrelser

249 688

Totalt koncernen Piteå kommun

695 079

Statsbidrag (42 mkr) 1,5%
Nya lån (73 mkr) 2,5%

DIN KOMMUNALA FÖRMÖGENHET 2016 Kr
Du äger som kommuninnevånare
Anläggningar (skolor, förskolor, gator, m m)

Utbetalningar totalt 2 969 mkr

Piteå
61 437

Riksgenomsnitt
68 992

Pengar på bank m.m. och fordringar

14 331

22 420

Summa

75 768

91 412

I bank

0

26 681

Övrigt

20 145

22 789

Summa

20 145

49 470

Din kommunala förmögenhet

55 623

41 942

Du är skyldig som kommuninnevånare

Personalkostnader (1 896 mkr) 64%
Övrigt (644 mkr) 22%
Bidrag (179 mkr) 6%
Investeringar (250 mkr) 8%
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FÖRKORTNINGAR
kr kronor
tkr tusen kronor
mkr miljoner kronor

Kommunalskatten
Den totala kommunalskatten i Piteå 2018 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 0,242 kr som
är obligatorisk för alla folkbokförda som betalar kommunalskatt. Som medlem i Svenska kyrkan betalar man
dessutom en kyrkoavgift och ser man till församlingarna
i Piteå så har de en genomsnittlig avgift på 0,97 kr per
hundralapp

100

SKATTEN 2017
Inkomst kr

33,83 kr

200 000

300 000

450 000

Skatt till kommunen*

38 158

62 633

97 188

UTBILDNING/FÖRSKOLA

15 771

25 887

40 169

Därav bland annat:

ETT HUNDRA KRONOR

100

SVERIGES RIKSBANK

Så läser du tabellen
Om du har en årsinkomst på 300 000 kr kommer 62 633 kr av dessa att gå
som skatt till Piteå kommun. Denna skattepeng fördelas på olika verksamheter.
Till exempel bidrar du med 12 589 kr till grundskolans verksamhet och
1 772 kr till gator och vägar.

3 943

6 472

10 042

Grundskola

7 670

12 589

19 535

Gymnasieskola

3 173

5 208

8 081

Vuxenutbildning

370

607

941

Musikskola

229

377

584

14 869

24 406

37 870

Äldreomsorg

8 475

13 911

21 586

Stöd och omsorg

5 799

9 518

14 769

KULTUR OCH FRITID

2 263

3 715

5 764

SOCIAL OMSORG
Därav bland annat:
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Förskola

Därav bland annat
Park och anläggningar

Personal

1 154

1 895

2 940

Bidrag till föreningar, fritidsverksamhet

453

743

1 153

Kulturverksamhet

588

966

1 499

Gator och vägar

1 080

1 772

2 750

Kostverksamhet

1 426

2 341

3 633

ÖVRIGT

TOTALT ANTAL ÅRSARBETARE I PITEÅ KOMMUN
Den 30/11 2017 uppgick det till 3 938 personer varav:
Totalt

Kvinnor

Män

1520

1221

299

• Skola

657

469

189

• Förskola

616

576

40

Utbildningsförvaltningen

247

176

70

1 592

1 413

179

• Äldreomsorg

910

852

58

• Stöd och omsorg

598

495

103

• Övrig verksamhet

• Övrig verksamhet
Socialtjänsten

84

66

18

Kultur park och fritid

89

56

33

Räddningstjänsten

45

6

39

Samhällsbyggnad

278

161

117

Kommunledningsförvaltningen

119

73

46

Fastighet och service

296

213

83

3938

3143

795

Totalt antal årsarbetare

*Skattens storlek bygger på 2017 års beräkning.
Observera att tabellen inte ger en total redovisning av skatteintäkten.

Medeltal anställda koncernen Piteå Kommunföretag AB 2017
				
AB PiteBo
Koncernen AB PiteEnergi
Piteå Hamn AB
Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB
Pite Renhållning och Vatten AB
Piteå Science Park AB

Kvinnor

Män

9

33

42

33

75

108

1

1

2

7

7

14

17

52

69

8

6

14

1

1

175

250

Piteå Kommunföretag AB
Totalt koncernen Piteå Kommunföretag AB

Totalt

75

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2018
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Foto: Scandinav bildbyrå

Utbildningsförvaltningen

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.

Stort behov av fler lärare
Det blir fler och fler barn i förskolan och skolan. Samtidigt går många lärare i
pension och alltför få nya lärare utexamineras. Behovet av lärare är stort och
det kommer att utarbetas en handlingsplan för rekrytering.
Alla förskolor i Piteå arbetar med att skapa ett
lärande sammanhang för barnen i planerade och
spontana aktiviteter. Förskolorna ligger i framkant
i sitt arbete med förskollärarens särskilda ansvar
för uppdraget. Vid sommaren 2018 har alla skolor
genomfört Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet, varigenom lärare fördjupar sina kunskaper
om språk-, läs- och skrivutveckling.
Ett framgångsrikt exempel på arbete som rör
både språk och jämställdhet är läsprojektet
Pappor läser på Hortlax skola, där eleverna
läser med sin pappa varje vecka för att gynna
både elevens lärande och föräldrarelation.
Verksamheterna arbetar även med hållbarhet
utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt
perspektiv. Utbildningsförvaltningen har varit
nominerade till svenska jämställdhetspriset och
Norrbottens jämställdhetspris under 2017.
Dessutom har ett nytt långsiktigt samarbetsavtal
tecknats kring Strömbackaskolans elevbyggen.
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Pitebo är beställare, Strömbackaskolan är utförare
och Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att
det finns tomtmark vilket ger en god framförhållning.

NYHETER
Obligatorisk förskoleklass
Det blir obligatoriskt för barn att gå ett år i
förskoleklass från och med läsåret 2018/2019.
Bättre digital kompetens
För att bättre förbereda elever inför arbetslivet
och demokratin har den svenska skolan fått ett
tydligare uppdrag att stärka elevers digitala kompetens. Det innebär exempelvis att programmering införs i flera ämnen, framför allt i teknik
och matematik. Under läsåret 2017/2018 får
förskolechefer, rektorer och personal kompetensutveckling inom digital kompetens.
Grans Naturbruksgymnasium
ingår i den kommunala skolan från läsåret
2017/2018.

INVESTERINGAR
Skolstrukturförändringen (45 mkr)
som innehåller följande objekt:

Foto: Scandinav bildbyrå

Utbildningsförvaltningen

• Anpassning av utemiljön i skolor och förskolor, treårigt projekt
• Förskola Strömnäsbacken - nybyggnad 10
avdelningar, tvåårigt projekt
• Pitholmsskolan åk 4-6 - tillbyggnad, tvåårigt
projekt
• Klubbgärdets förskola - ombyggnad för
ytterligare en avdelning
• Rönnens förskola - tillbyggnad en avdelning

•

Ungdomar från Piteå har skrivit en bok om
sin hälsa med titeln Du är inte ensam. Den
ger insikt om ungas mående och kan inspirera
och vägleda vuxna till handling.

•

Under sommaren 2017 anordnades en sju
veckor lång sommarskola med erbjudanden
om fritidsaktiviteter där drygt 60 elever med
flyktingbakgrund deltog varje dag.

•

Piteå kommun kom på sjätteplats i Lärarförbundets skolranking 2017.

Foto: Ann-Sofie Boman

VISSTE DU ATT...

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 937 mkr

Boksläpp: Du är inte ensam.

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 937 mkr

Kommunala Musik- och dansskola (12 mkr) 1%

Kommunalskatt och statsbidrag (864 mkr) 92%

Nämnd och administration (17 mkr) 2%

Avgifter och ersättningar (32 mkr) 3%

Grundskola/Fritids (465 mkr) 49%

Ersättning från andra kommuner (22 mkr) 2%

Förskola (241 mkr) 26%

Riktade statsbidrag (19 mkr) 3%

Gymnasieskola (202 mkr) 22%

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2018
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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.

NYHETER
Måltidsservice planerar om- och tillbyggnad av
Öjebyns produktionskök för gemensam matproduktion till särskilt boende och till hemtjänsten i Luleå kommun.

INVESTERINGAR
•

Västra Kajen färdigställs under 2018

•

Renovering av stadshuset samt
Strömbacka (yttertak Oden)

•

Reinvesteringar för 16 mkr

VISSTE DU ATT...
• städpersonalen städar bort mellan 50 och 70 kg 		
sand per person varje dag när det sandas som 		
mest vid ”halkperioder”
• Fastighets- och serviceförvaltningen har ett
ritningsarkiv med 3 000 digitala och 12 000 		
analoga dokument
• Fastigheter snöröjer 285 000 m2 vid förskolor, 		
skolor och andra kommunala fastigheter
• Måltidsservice erbjuder varje dag ett vegetariskt 		
alternativ till alla barn och äldre
• En portion ris har 5 gånger högre klimatpåverkan
än en portion pasta

Fotograf Tomas Bergman

Härbärget är färdigställt på Strömgården och är
i bruk från och med december 2017.

Städenheten, Pernilla Sundström och Elisabeth Öhlund

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 kommunens fastigheter. Bostadsanpassningar
utförs till personer med funktionsnedsättningar för att underlätta vardagen. Dessutom
tillhandahåller avdelningen ett antal lägenheter för kommunmedborgarna i byarna.

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 406 mkr
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Måltidsservice producerar och levererar
välsmakande och näringsriktiga måltider
till kommunens kärnverksamheter. Detta
utförs utifrån goda livsmedelsval och
miljömässiga värderingar.
Städenhetens uppdrag är att säkerställa
en ren och trivsam inomhusmiljö samt
bidra till minskad smittspridning. I uppdraget ingår också att underhålla och vårda
lokalerna och dess ytskikt så att dessa ska
få en ökad livslängd.

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 406 mkr

Fastigheter (205 mkr) 50%

Ersättning för utförda tjänster (243 mkr) 60%

Måltidsservice (110 mkr) 27 %

Kommunalskatt (92 mkr) 23%

Drift och service/Städenheten ( 77 mkr) 19 %

Avgifter och ersättningar (29 mkr) 7 %

Nämnd och administration (14 mkr) 4%

Bostads och lokalhyror (42 mkr) 10 %

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2018

Kultur, park och fritid

Verksamhet: Kultur, park och fritid ska erbjuda
Piteborna förutsättningar för ett mångsidigt kulturoch fritidsliv i en livsmiljö som stärker folkhälsan samt
stimulerar till inflyttning och företagsetableringar.
”Attraktiv kultur, park och fritid – vi gör skillnad”

Foto: Tina Nilsson

Fritid är din tid.

Under fem veckor i juli kan du åka turbåt ut i Piteås fina skärgård

NYHETER
Belonaparken renoveras och återinvigs med
tema ”engelsk landskapspark”.
Bergets park renoveras och återinvigs med
tema ”asiatisk trädgård”.
Sparkar för rörelsehindrade finns numer att
låna vid Nördfjärdens isbana.

Lustfylld livsmiljö stärker
hälsan – till både kropp och själ
Den fria tiden
Det som tydligast kännetecknar Kultur, park och fritids verksamhetsuppdrag är att
vi 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 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.

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

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.

•

Kulturföreningar, studieförbund och andra
eldsjälar genomförde 130 arrangemang på 		
Kaleido under hösten.

•

Under fem veckor i juli kan du åka turbåt ut i 		
Piteås fina skärgård.

•

Det finns 10 stycken unika Lysande Nyheter –
ljusskulpturer i Piteå.

•

Det finns 25 stycken stationer runt om i Piteå 		
där du kan hämta en hundbajspåse om du 		
har glömt den hemma.

Fotograf: Ulrika Bohman

VISSTE DU ATT...

Mer information
på nästa sida

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2018
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Foto: Britt Bergström

Kultur, park och fritid

En ny miljövänlig och tillgänglighetsanpassad bokbuss.

Piteås nya bokbuss
INVESTERINGAR
Totala investeringar 2018 uppgår till 7,1 mkr
•

Badvattenrening Öjeby simhall

•

Ispist/rörsystem LF		

•

Renovering park		

•

Renovering lekpark		

•

Teknikutrustning Studio Acusticum

Piteå kommun har upphandlat en ny miljövänlig och tillgänglighetsanpassad bokbuss som invigs i början av januari 2018. Investeringen var
välbehövligt eftersom den gamla bussen hängt med i ett kvarts sekel.
Bokbussen är vad gäller utlåning den största enheten efter stadsbiblioteket och servar samtliga skolor och förskolor som inte har tillgång till en
egen biblioteksfilial. Totalt besöks 16 skolor och 26 förskolor.
Bokbuss- och skolpersonalen har sedan lång tid tillbaka utvecklat ett
bra och väl fungerande samarbete. Bokbussen servar även flertalet av
kommunens byar och fyller en viktig funktion för invånare som inte har
möjlighet att besöka stadsbibliotek eller biblioteksfilialer.
Som en kuriös detalj kan nämnas att bokbussen egentligen är en lastbil,
allt för att maximera den publika ytan och kunna erbjuda så många
medier som möjligt.

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 142 mkr

Nämnd och administration (4 mkr) 3%

Kommunalskatt och statsbidrag (127 mkr) 89%

Kultur bl.a. bibliotek, konsthall, Dans i Nord,
Studio Acusticum (34 mkr) 24%

Försäljning simundervisning, parkverksamhet
lokaluthyrning, båtplatser etc (15 mkr) 11%

Fritid, bl a bokning, Fritid Ung, studieförbund
(24 mkr) 17%
Park (21 mkr) 15%
Anläggningar (59 mkr) 41%
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Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 142 mkr
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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.
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.

Räddningstjänsten

NYHETER
Räddningstjänsten i Piteå är en av fyra nationella
saneringsresurser vid kemikalieolyckor. För detta
ändamål har Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) tillhandahållit räddningstjänsten ny utrustning på containersystem.
Under året kommer kommunens säkerhetsorganisation att påbörja planeringen av det nya
civilförsvaret i samarbete med kommunens
verksamheter.

INVESTERINGAR

Foto: Patric Persson

Under året kommer ett nytt släcksystem med
skärsläckare att införas. Övning och utbildning
av personal genomförs under våren.

Räddningstjänsten i Piteå är en av fyra nationella saneringsresurser vid kemikalieolyckor.

Beskrivning av verksamheten
Den operativa verksamheten svarar för insatser vid olyckor eller vid överhängande
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 räddningsstyrka 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.

Renovering och utveckling av övningsfältet
kommer att göras under året. Ett nytt ledningsfordon kommer att införskaffas.

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 utbildning.

VISSTE DU ATT...

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.

•

Räddningstjänsten årligen utbildar alla klasser
i årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet i
skydd och säkerhet.

•

Räddningstjänsten larmas årligen cirka 650
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 brandvarnare i sin bostad.

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 kommunala 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 säkerhetsarbetet som omfattar fem områden: skydd mot olyckor, krishantering, internt skydd, säkerhetsskydd och informationssäkerhet.

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 42 mkr

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 42 mkr

Nämnd och administration (2 mkr) 5%

Kommunalskatt och statsbidrag (38 mkr) 90%

Operativ verksamhet (36 mkr) 85%

Avgifter och ersättningar (4 mkr) 10%

Förebyggande verksamhet (2 mkr) 5%
Kommunens säkerhetsarbete (2 mkr) 5%

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2018
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Samhällsbyggnad

Verksamhet: Samhällsbyggnad arbetar för ett attraktivt och hållbart samhälle.

Här på Långskatan är tomterna slut. I vår startar bygget av nya bostadsområden på
Strömnäsbacken och Ljunghed med cirka 40 villatomter

Vägen mot ett
hållbart samhälle
Förvaltningen arbetar med komplexa samhällsbyggnadsfrågor där social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet är en viktig utgångspunkt. 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 nya former hittas för samverkan med näringsliv och byggföretag kring nya bostadsområden.
Antalet detaljplaner och bygglov
har ökat konstant.
Översiktsplanen visar riktning för
kommande satsningar, med strategier för byggande av nya stadsdelar
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samt byggande i befintliga stadsdelar och byar. Prioriterade områden
för exploatering är Universitetsområdet, Löjan 1, Västermalm, Tallen,
Norrmalm och utveckling av nya
villaområden.
En ökad regional samverkan inom
befintliga nätverk kan leda till
samordningsvinster 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.

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2018

NYHETER
Nya villaområden planeras på Strömnäsbacken
(området bakom Strömlida) och Ljunghed
(mellan fotbollshallen och Raningsvägen i
Bergsviken).
Ett extra sandat och väl snöröjt gångstråk –
”Snobbrännan” - skapas i centrala staden i
anslutning till den is- och snöfria gågatan. Här
ska äldre och personer med gångsvårigheter
ska kunna ta sig fram tryggt och säkert vintertid.
Inflödet av ensamkommande barn minskar
drastiskt, därför avvecklas boenden och antalet
anställda minskas.
Antalet vuxna studerande i Piteå är så stort
att tidigare lokaler blivit för trånga. Det är
anledningen till att till exempel yrkeshögskoleutbildningar flyttar till universitetsområdet.
Kommunen kommer att anställa 100 personer
på extratjänster.

Samhällsbyggnad
INVESTERINGAR
•

Reinvestering i det kommunala vägnätet
(13 mkr)

•

Utveckling av universitetsområdet (6 mkr)

•

Markexploatering för ökad befolkning
(8 mkr)

•

Fortsatt utveckling av gång och cykelvägnätet (1,5 mkr)

Foto: Ann-Sofie Boman

Totala investeringar 2018 uppgår till 29,4 mkr

Extratjänster – en av flera insatser som ska hjälpa personer in i arbetsmarknaden.

VISSTE DU ATT...
•

Det går åt 510 ton sand under en säsong från 		
våra 29 utspridda sandlådor. Från sandlådorna
kan piteborna hämta sand till sina infarter. Det
blir drygt 50 kilo per infart per säsong som 		
används.

•

Användandet av lokaltrafiken ökar och antalet 		
resande 2017 överstiger tidigare år.

•

Drygt 300 personer studerar årligen svenska 		
för invandrare på Studiecentrum. De representerar cirka 40 olika språk.

•

Under 2017 så anvisades 183 flyktingar till vår 		
kommun. Utöver detta kom även några perso-		
ner som har anknytning till de som redan bodde
i kommunen (familjeåterföreningar) och några 		
som av andra orsaker valt att bli pitebor. Totalt 		
var det ca 240 personer.

•

Det i Piteå pågår aktuella byggprojekt för 443
lägenheter och 56 villor som blir inflyttningsfärdiga
under 2017-2018.

•

Du kan se samtliga skoterleder i Piteå kommun
här: www.pitea.se/kommunkartan

Kompetensförsörjning för att
möta framtidens behov
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 lokaliseringsbeslut 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 befinner
sig långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa grupper är i stort behov av riktade
insatser för att underlätta inträdet till arbetsmarknaden.

Nyanlända – en resurs
Antalet ensamkommande asylsökande flyktingbarn som kommer till
Sverige har minskat kraftigt sedan 2015. Merparten av nya flyktingar
till Piteå under 2017 handlar om nyanlända med uppehållstillstånd som
Migrationsverket anvisat till kommunen.
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 har tidigare bidragit till ett hundratal
heltidstjänster i Piteå. Neddragning av verksamheten påverkar
antalet anställda.
Mer information
på nästa sida
Värt att veta om din kommun Populärbudget 2018
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Foto: Joakim Lundberg

Samhällsbyggnad

Efterfrågan på gång- och cykelväg längs Strömnäsgatan
har varit stor. 2018 blir den verklighet.

En möjlig framtidsversion av universitetsområdet.

Vård av kommunens
gator och vägar

Universitetsområdet växer

Kommunens investeringar genom åren
i gator, vägar och broar är betydande.
Underhåll av dessa måste utföras i tillräcklig utsträckning för att undvika höga
reparationskostnader i framtiden.
Pågående stora byggprojekt i centrala
staden orsakar extra slitage på kommunens gator, vilket innebär ett ökat behov
av underhåll.

Arbetet med att utveckla universitetsområdet växlar upp. Ny infartsväg,
torg, äldreboende och bostäder fortsätter att byggas under 2018.

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar
fortsätter enligt plan. Här prioriteras
förbättrad trafiksäkerhet, särskilt med
avseende på barn och ungas tillgång till
säkra skolvägar.

Redan 2013 formulerades intentionen att universitetsområdet ska utvecklas inom
näringsliv, forskning, utbildning och upplevelser. Målet är ytterligare 500 verksamma
i området år 2020, jämfört med 1 200 personer år 2013.

Utvecklingsprojekten är många på universitetsområdet. En ny solcellpark är uppförd, en ny livsmedelsbutik planeras och före detta Kårhuset byggs om för yrkeshögskolans utbildningar med inflyttning våren 2018.
Bygget av ett nytt äldreboende pågår och 64 mindre lägenheter byggs med inflyttning
våren 2018. Under nästa etapp planeras ytterligare drygt 100 lägenheter. Den nya infarten från Industrigatan färdigställas under året och även ett centralt placerat torg.

Så här använder förvaltningen sina pengar totalt 343 mkr
Nämnd och administration (20 mkr) 5%

Avgifter och ersättningar (73 mkr) 21%

Teknik och gator (113 mkr) 33%

Ersättning från kommuner (2 mkr) 1%

Flyktingsamordning (53 mkr) 16%

Försäljning (2 mkr) 1%

Kompetensförsörjning (88 mkr) 26%

Kommunalskatt och statsbidrag (173 mkr) 50%

Fysisk planering (56 mkr) 16%

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

Samhällsplanering (13 mkr) 4%
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Så här betalas förvaltningens verksamheter totalt 343 mkr

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2018

Verksamhet: 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.

Socialtjänsten

NYHETER
Socialnämnden får ett nettotillskott i budgetramen på 8,0 mkr.
Under 2018 utvecklas arbetet med att öka
frisknärvaron och att skapa hälsosamma
arbetsplatser.
Det finns goda möjligheter till arbete inom
socialtjänsten. Socialtjänsten erbjuder alla elever
som går ut vård- och omsorgscollege vid
Strömbackaskolan provtjänstgöring på heltid
efter avslutad utbildning. Kravet är att man
klarat sin yrkesexamen som undersköterska
och har fått godkänt under sin praktik.
Stöd och omsorg testar ett program där
brukaren på dagligverksamhet kan planera och
lägga in sitt schema. Brukaren registrerar in sig
vid ankomst och vid hemgång. På så sätt kan
personalen följa brukarnas närvaro. Systemet
nyttjas även till enkel information mellan hemmet
och dagverksamheten.

SÖK JOBB HÄR
www.pitea.se/ledigajobb

VISSTE DU ATT...
•

Hemtjänsten utför ca 25 000 timmar varje
månad i vård-, omsorg- och servicetjänster.

•

Stöd och omsorg ger direkt eller indirekt stöd
till ca 4 200 personer vilket innebär ca 10 %
av medborgarna.

•

Bemanningsenhet bemannar hela socialtjänsten
med korttidsvikarier.

•

Rekryteringssatsningar görs via Vårdlyftet
och Lärande rekrytering.

•

Sjukfrånvaron har minskat med 1,8 % totalt
för hela socialtjänsten under senaste året.

•

Ca 2 500 personer arbetar i socialtjänsten
vilket innefattar både tillsvidareanställda och 		
vikarier.

Stöd och omsorg
Avdelningen Stöd och omsorg har uppdraget att ansvara för alla medborgare 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:
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 förälder 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 funktionsnedsättning, 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.
I området finns även särskilda boenden
för personer med olika och flertalet
funktionsnedsättningar.
Mer information
på nästa sida

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2018
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Ill: A och D arkitektkontor

Socialtjänsten

Nytt vård- och omsorgsboende bredvid Berggården.

Äldreomsorg
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.

INVESTERINGAR
Nytt vård- och omsorgsboende bredvid
Berggården. Planerad inflyttning är hösten 2019,
och total investeringsbudget för boendet uppgår
till 119,5 mkr.

Din tid kan
göra stor
skillnad

Hemtjänst
Hemtjänsten består av service och omvårdnad där undersköterskor utför insatser
i det enskilda hemmet till ungefär 750
hushåll.
Övriga verksamheter
Andra verksamheter är trygghetstelefoner,
nattpatruller, matservice, uppsökande verksamhet, dagverksamhet, korttidsboende,
hemtagningsteam och kontakt- och aktivitetsskapande insatser på Samvarolokaler.
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.

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 974 mkr
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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 möjlighet till avlösning, växelvård, utredning och
dagverksamhet för personer med minnesnedsättning. Där finns även anhörigstöd
och demensteam.
Demensboende, vård- och
omsorgsboende
I kommunen finns tio särskilda boenden,
med totalt 466 platser. Under hösten 2017
öppnades korttidsboendet Villa Utkiken
med 12 platser.

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 974 mkr

Nämnd och administration (19 mkr) 2%

Kommunalskatt och statsbidrag (834 mkr) 86%

Äldreomsorgen (508 mkr) 52%

Avgifter och ersättningar (28 mkr) 3%

Stöd och omsorg (447 mkr) 46%

Ersättning från försäkringskassa (112 mkr) 11%

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2018

Överförmyndarverksamhet

Bild: Scandinav

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

God man och förvaltare
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

VISSTE DU ATT...
•

varje kommun är enligt lag skyldig att ha en 		
överförmyndarverksamhet.

•

i december 2017 hade 413 personer god man 		
eller förvaltare förordnad för sig i Piteå kommun.

•

i december 2017 hade 294 personer upp-		
drag som god man eller förvaltare.

•

överförmyndarnämnden år 2017 hade tillsyn 		
över huvudmäns tillgångar motsvarande ett 		
värde av 156 mkr.

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.
Ensamkommande barn ska också ha en god man. Gode mannen fungerar 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
barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.
Överförmyndarnämnden utövar årligen tillsyn över gode män och förvaltare 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.

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2018
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Illustration: Ulrika Weinz.

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 positivt sätt med inflytande på sitt boende.
Bolaget ska vara delaktiga och ledande i arbetet att uppfylla Piteå kommuns ansvar inom bostadsförsörjningen i kommunen. Därför ska bolaget ha en marknadsandel inom Piteå kommun avseende
bostäder som upplåts med hyresrätt som långsiktigt uppgår till minst 45 % och högst 55 %.

Konsten och färgsättningen i Stadstornet är gjord av Ulrika Weinz.

NYHETER
Projektering inleds för kommande elevbygge.
Under året kommer ett nytt nyproduktionsprojekt att konkretiseras.

INVESTERINGAR
AB PiteBos budgeterade investeringar för
2018 uppgår till 36,1 mkr

Stadstornet - en fröjd för
både öga och miljö
Hyreshuset Stadstornet som stod inflyttningsklart den 1 juli 2017 bjuder på
en både estetisk och miljövänlig upplevelse. Husets form, som också avspeglar sig på insidan, den spännande fasaden, den behagliga färgsättningen och de
konstnärliga utsmyckningarna som finns på alla våningsplan gör huset till ett
smycke för både hyresgäster och Piteå. Att det dessutom är miljöcertifierat
gör inte saken sämre.
VISSTE DU ATT...
•

PiteBo erbjuder bostadssökande drygt 500 lediga lägenheter varje år.

•

PiteBo har totalt 1 485 lägenheter i Norrfjärden, Rosvik, Roknäs, Öjebyn, Bergsviken
och Hortlax. Detta motsvarar 37 % av PiteBos totala antal lägenheter.

•

Stambyte/renovering badrum

•

Fönsterbyten

•

PiteBo erbjuder lägenheter på området ”Ankars” till unga vuxna, 18-25 år.

•

Indragning fiber i lägenheter, etapp I

•

År 2017 satsade PiteBo ca 80 mkr i upprustning av de befintliga fastigheterna.

•

Hissbyten
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NYHETER

Foto: Maria Fäldt

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
infrastruktur inom data- och telekommunikationsområdet. Detta för att bidra till att tillskapa en
god livs- och företagsmiljö i kommunen och på övriga marknader där bolaget verkar. Bolaget
ska verka för en konkurrenskraftig prissättning samt en väl utvecklad miljöprofil på de produkter
och tjänster man tillhandahåller.
Bolaget ska också genom en långsiktig, aktiv och väl strukturerad utvecklingsverksamhet
arbeta för en ökad tillgång, produktion och användning av förnyelsebar energi.
Solvåg.

Solvåg. Så heter den storskaliga forskningsanläggningen för dubbelsidiga solpaneler på
Piteå Science Park vid universitetsområdet, som
också kommer att vara en grön park och social
mötesplats för besökare.

INVESTERINGAR
Under 2018 fortsätter PiteEnergi med större
investeringar i el-, fjärrvärme- och bredbandsnätet. Koncernens budgeterade investeringar för
2018 uppgår till 100,4 Mkr:
•

Elnät (46 mkr)

•

Värme & Kyla (23 mkr)

•

Bredband (21,5 mkr)

•

Elproduktion (1,4 mkr)

•

Övrigt (8,5 mkr)

AB 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, oavsett vad det är för väder.
Investeringar görs i utveckling och förstärkning
av elnätet bland annat genom att vädersäkra. I
första hand handlar det om att byta ut oisolerade
luftledningar till isolerade, röja och bredda våra
ledningsgator samt att lägga ner kablar under
mark.
PiteEnergi har investerat i och byggt ut fibernätet så att du ska kunna ha ett bättre nät på
fler platser, slippa brutna samtal, SMS som inte
skickas iväg och surfa med högre hastigheter än
tidigare.
PiteEnergi har säkrat fjärrvärmeleveranser bland
annat genom att förstärka och byta ut gamla
rör, för att fjärrvärmekunderna ska få en hållbar,
prisvärd och driftsäker fjärrvärmeleverans.
På så sätt bidrar PiteEnergi till lokaltänksam
utveckling och investeringar för Pitebornas bästa.

Solvåg

VISSTE DU ATT...
•

PiteEnergi levererar 100% förnybar el till alla kunder.

•

PiteEnergi har byggt Sveriges största takmonterade solcellsanläggning
på lokal hustillverkares nya fabrik på Haraholmen, 7 000 m2 solceller.
Fabriken kommer att vara helt självförsörjande på solenergi och
fjärrvärme av återvunnen överskottsvärme från fabriken som tillverkar
biobränsle från råtallojla.

•

PiteEnergi byter ut 22 000 elmätare i elnätet mot nya modernare 		
mätare. Mätarbytesprojektet beräknas pågå i 5 år.

•

2018 firar PiteEnergi och en av de lokala pappersfabrikerna i Piteå
40 års samarbete, som idag innebär att 95 % från fabrikens överskottsvärme värmer Piteborna genom fjärrvärmenätet.

•

PiteEnergi har anslutit fler än 600 nya kunder under 2017 och vi har
nu totalt över 9 000 aktiva kunder i bredbandsnätet.

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2018
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Foto: Ulrika Nilsson

Verksamhet: Piteå Hamn AB skall i syfte att befrämja främst den industriella utvecklingen inom
kommunen bedriva hamnrörelse med tillhörande logistiklösningar på ett kostnadseffektivt sätt,
äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget ska samverka med närliggande aktörer i regionen
i syfte att optimera kostnader och stärka hamnverksamheten.Verksamheten skall bedrivas på ett
sådant sätt att den utgör ett konkurrenskraftigt alternativ vid godstransporter.

NYHETER
Under 2018 färdigställs planerad ny hamndel
som ger ökad kapacitet. Piteå hamn kan då ta
emot fler och större fartyg och etablera nya
logistikflöden och optimera befintlig logistikverksamhet.
Vindkraftsleveranserna till Markbygden tar åter
fart under 2018. En av etapperna innefattar en
investering på ca 8 000 mkr, ca 180 vindkraftverk som transporteras från Europa och Asien
med fartyg till hamnen för mellanlagring och
vidare transport till site.

INVESTERINGAR
AB Piteå Hamns budgeterade
investeringar 2018 uppgår till 88,8 mkr.
Budgeterade investeringar avser i huvudsak
projektet för hamnutbyggnad – Haraholmens
logistikcentrum, etapp 2 (83 mkr). Bolaget
investerar även 2018 i utökade logistikytor för att
kunna möta ökade godsflöden.

Lossning/lastning av harts vid kajen på Piteå Hamn.

Ökad kapacitet i
Piteå Hamn

VISSTE DU ATT...
•

Närmaste åren prognosticeras stabila godsflöden relaterat till skogsindustri och relativt stora flöden relaterat till förnyelsebar energi såsom
biobränsle och vindkraft. Hamnen har 2019 en ny hamndel i drift, vilket
ökar transportkapaciteten inom Haraholmens logistikcentrum. Huvudsakliga exportflöden är papper och sågade trävaror som delvis transporteras via containertrafik. Under kommande treårsperod förväntas ett ökat
flöde av petroleumprodukter och projektlaster.

Foto: Ulrika Nilsson

Piteå Hamn AB förvaltar och utvecklar infrastrukturen inom Haraholmens logistikcentrum. Bolaget bidrar till effektiva logistiklösningar till
nytta för regionalt näringsliv.

Sjöfarten har en stor potential att avlasta framtida
kapacitetsbrister i den landburna infrastrukturen
och har fått ett större utrymme i nationella
planen. Sjöfartsinvesteringarna utgör dock
fortfarande bara ca 2 % av totala budgeten
av statens nationella plan för investeringar i
infrastruktur som omfattar ca 600 miljarder för
åren 2018-2029.

Vision
Piteå Hamn ABs vision är att Haraholmens logistikcentrum ska vara regionens mest diversifierade och kompetenta logistikcentrum, med avgörande
betydelse för det regionala näringslivets långsiktiga konkurrenskraft.

Lagring av pappersrullar i ett av Piteå Hamns magasin
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Foto: Maria Fäldt

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.

Uthyrningen har gått bra och det finns ett fåtal
vakanser. Ett visst antal behövs för att kunna ta
emot nya hyresgäster eller om någon av de
befintliga hyresgästerna vill expandera.
Det finns ett ökat intresse från vindkraftsbolagen
och dess underleverantörer att etablera sig i
Piteå och vi hyr nu ut lokaler till både utländska
och svenska aktörer.

Tjänstesektorn växer och konsultföretag inom
IT/media och datalagring ökar och behöver
mer lokaler.

INVESTERINGAR
PnF koncernens budgeterade
investeringar 2018 uppgår till 102,4 mkr.
Av de investeringar som planeras under 2018 finns
såväl nybyggnationer som omfattande ombyggnationer. Nybyggnaden gäller Datahall i Öjebyn samt
på Haraholmens Industriområde för befintliga och
nya hyresgäster. Ombyggnationer på Universitetsområdet planeras också under året.
VISSTE DU ATT...
Bland hyresgästerna finns så vitt skilda verksamheter som mekanisk industri, hotell, banker,
callcenter, konsulter, sjukvård, gym/friskvård,
byggindustri, tillverkningsindustri, livsmedelsindustri, butiker, glasbruk och mycket, mycket mer.

•

Piteå Näringsfastigheter AB med dotterbolag 		
förvaltar ca 180 000 m2 lokaler. I dessa arbetar
ca 2 000 personer och ca 800 studenter läser på
LTU/Musikhögskolan, vars lokaler också ägs av 		
PnF koncernen.

•

I koncernen ingår flera dotter- och intressebolag
varav AB Furunäsets Fastigheter är det största 		
som äger och förvaltar Furunäsets Företagsby.

Stadsvapnet kulturparken.
Foto: Maria Fäldt

•

Kontorsfastighet på Haraholmen

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2018
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Foto: Maria Fäldt

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.

INVESTERINGAR
Under 2018 planeras investeringar för
totalt 117,4 mkr inom bolagets olika
verksamhetsområden:

NYHETER

VA-ledningsnät (85,0 mkr)

•

Övrigt (2,8 mkr)

Pireva gick i mål med grön rutt vilket innebär att

Pirevas nya sajt är lanserad, nu anpassad för smartphones och läsplattor.
Där kan du se när det är sophämtning och även få ett meddelande till din
e-post dagen innan tömning. En ny sorteringsguide lotsar dig rätt i sorteringsfrågor och det är enkelt att själv utföra olika e-tjänster, till exempel;

•

Körsträckan minskas med 10 600 mil varje år

•

Koldioxidutsläppen årligen minskas med 32 ton

•

Bränsleförbrukningen minskas med 12 000 liter
diesel varje år

•

Post- och tidningsbilar gör 1,5 miljoner färre 		
stopp vid postlådor

Foto: Maria Fäldt

• Registrera vattenförbrukningen
• Beställa en container
• Ändra storlek på kärlet

Under 2017 utökades öppettiderna på Bredviksberget rejält. Utvärdering
av årets besöksstatistik visar att det tagits emot mycket positivt. Särskilt
söndagarna och måndagskvällar har varit välbesökta. Därför kommer det
att vara kvällsöppet till klockan 20.00 på måndagar och onsdagar från april
till november månad. Söndagar fortsätter som tidigare med öppet 9-13.

Vatten och Avloppsverk (18,2 mkr)

•

VISSTE DU ATT...

Pireva.se – påminner dig om sophämtning

Söndagsöppet en succé – Nu ytterligare kvällsöppet

Avfall och Återvinning (11,4 mkr)

•

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

Pireva tar hand om miljön – Alla våra tunga fordon kör på fossilfritt bränsle

Pireva vill förstås veta vad pitebor och företag tycker.
Delge oss gärna dina synpunkter – det uppskattar vi.

•

Kommunalt vatten och avlopp till Nötön/Renön
Under 2018 kommer utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp att
starta på Nötön och Renön. Upphandling av entreprenör beräknas vara
klar till våren, därefter påbörjas utbyggnationen som planeras vara färdigställd 2019. Totalt berörs 168 fastigheter.

Pireva kör fossilfritt
Pireva har övergivit den fossila dieseln i samtliga tunga fordon till förmån
för det förnybara bränslet HVO. HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja
och framställs främst av slakteriavfall. Som miljöföretag är detta en naturlig
del för Pireva och ett viktigt steg till ett fossilfritt samhälle.
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För säkra leveranser – Byte av vatten- och avloppsledningar i Annelund.

NYHETER

Foto: Maria Fäldt

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.

Piteå Science Park är en viktig part i utveckling av universitetsområdet till en ny stadsdel
i Piteå. Utvecklingen kommer att öka såväl
attraktiviteten för området som tillgängligheten till centrum. En ny infart till och från E4:an
öppnas inom kort, äldreboendet bygger ut, 64
nya lägenheter är under uppbyggnad och under
våren är det invigning för den nya solcellsparken
Solvåg på området.
VISSTE DU ATT...
•

Piteå Science Park är medlem i den nationella 		
branschorganisationen Swedish Incubators and
Science Parks, SISP. Medlemmarna driver till-		
sammans närmare 80 innovationsmiljöer runt
om i landet och har tillsammans över 5 000 		
bolag som sysselsätter ca 72 000 personer.

•

Sedan 2016 ingår konserthuset Studio Acusticum
i Piteå Science Park. Studio Acusticum, som firade
10-årsjubileum under 2017, är en nationell musikoch mediahub som erbjuder en anpassningsbar
miljö för konsert, inspelning, forskning och utbild
ning. StudioAcusticum är ett av norra Europas
modernaste konserthus med akustik i världsklass.

•

•

Piteå Science Park bedriver en inkubator där 		
entreprenörer får växa och gro. På inkubatorn 		
GoBusiness får du coachning och rådgivning 		
för dina företagsidéer. Go Business har varit
framgångsrikt i Piteå under flera år och nu
finns konceptet även i Luleå och Boden.
Sedan 2017 pågår en gemensam satsning på 		
att bygga en stark spelindustri i norra Sverige
tillsammans med Umeå, Luleå, Boden och 		
Skellefteå. Spelindustrin är en starkt växande
bransch och i Piteå finns stora möjligheter att
till exempel utveckla ljud och musik till spel.

Den internationella konferensen BIOBASE, koordinerad av Piteå Science Park, genomfördes för första
gången i slutet av november 2017. Ett uppskattat inslag, där olika branscher möttes, var en modevisning där designer skapade kläder av kraftlinerpapper från ett lokalt pappersbruk i Piteå.

En viktig mötesplats
som skapar tillväxt
Med Piteå som bas verkar Piteå Science Park regionalt, nationellt och internationellt. Bolagets uppdrag är att stötta entreprenörer, företag, studenter och
forskare, för att skapa tillväxt i hela Norrbotten. Piteå Science Park gör det
genom att driva utvecklingsprojekt och nätverk, skapa attraktiva mötesplatser,
erbjuda stöd för affärsutveckling, innovationsledning och nyföretagande, samt
arrangera konserter och kulturevenemang.
Mötesplats

Piteå Science Park är en viktig mötesplats. I parken finns ett 50-tal företag och
tre forskningsinstitut. På universitetsområdet är Luleå tekniska universitet närmsta
granne med 500 studenter och 100-talet lärare och forskare. Ett hundratal 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 Öjebyn, där bolaget
samarbetar med företag och forskare.
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Kommunens
kvalitet
Kommunens
kvalitet i korthet
Som medborgare bidrar du med din skatt
till kommunens verksamhet, därför känns
det viktigt att du också får veta vilka
resultat som kommunen presenterar 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 258 kommuner i detta jämförelsenätverk.
Årligen undersöks kommunens kvalitet
ur fem perspektiv: Tillgänglighet, Trygghet,
Delaktighet, Effektivitet samt Samhällsutveckling.
Piteås resultat för år 2017 presenteras
jämfört med år 2016.
Lära av andra
Piteå kommun använder Kommunens kvalitet
i korthet som en del i förbättrings- och
kvalitetsarbetet. Kommunen jämför sina
resultat med andra kommuners resultat.
Från de kommuner som presterar bra och
förbättrat sig snabbt inom ett område kan
Piteå kommun hämta inspiration. Kommunerna i Sverige delar genom samarbetet
med sig av lyckad verksamhetsutveckling
som både sänker kostnaderna och förbättrar kvaliteten för medborgarna.
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TILLGÄNGLIGHET
Hur många av medborgarna som skickar in en enkel fråga via
e-post får svar inom två arbetsdagar? (%)

2016

2017

96

81

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

56

44

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

81

79

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

18

18

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

41

39

9

12

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna,
andel (%) av maxpoäng

93

93

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i
kommunens utveckling, andel (%) av maxpoäng

83

87

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

Bild: Scandinav

Kommunens
kvalitet

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

2016

2017

9

9

Nöjd Region-Index - Trygghet

i.u.

65

EFFEKTIVITET
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov
för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, (%)

83

73

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
(som eleven läser), (%)

91

90

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

96

91

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

81

81

383

434

17 894

19 410

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel
(%) av maxpoäng

53

54

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

76

76

Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel
(%) av maxpoäng

55

55

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

94

96

SAMHÄLLSUTVECKLING
Hur stor andel av kommunens bilar är miljöbilar? (%)

41

46

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (%)

12

9

Kostnad per betygspoäng i åk 9
Kostnad per elev som inte fullföljt ett gymnasieprogram

VISSTE DU ATT...
•

Piteborna är bland de bästa i Sverige på
att återvinna. Av allt hushållsavfall som
Piteborna samlade in 2016 återvanns 57 %.

•

År 2016 gick det i genomsnitt 5,3 förskolebarn per årsarbetande i kommunens
förskolor. Det är i nivå med genomsnittet
i Sveriges kommuner.

•

Enligt Skolinspektionens enkät kände sig
87 % av eleverna i årskurs 9 trygga 		
i skolan 2017.

•

Antal förvärvsarbetande (20-64 år) i
Piteå kommun 2016 var 81,9%, vilket är
högre än riksgenomsnittet.

•

10,3% av bilarna som piteborna kör är
miljöbilar, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 18,7% (år 2016).
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Var med och påverka
utvecklingen i Piteå kommun:
www.pitea.se/paverka
BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING I PITEÅ 2008-2017
År

Inflyttning

Utflyttning

Netto
flyttning

Födda

Döda

Födelse- Justeringar Folköverskott
ökning

Folkmängd

2008

1377

1440

-63

430

425

5

-1

-59

40 902

2009

1312

1320

-8

365

397

-32

-2

-42

40 860

2010

1472

1419

53

396

414

-18

-3

32

40 892

2011

1438

1335

103

401

452

-51

-2

50

40 942

2012

1522

1370

152

401

420

-19

3

136

41 078

2013

1483

1291

192

440

432

8

0

200

41 278

2014

1545

1304

241

421

437

-16

5

230

41 508

2015

1558

1479

79

403

446

-43

4

40

41 548

2016

1744

1355

389

419

455

-36

2

356

41 904

2017

1908

1627

281

399

418

-19

14

276

42 180
Piteå ökar sin befolkning!
Siffran är från november
2017.

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.

www.pitea.se 0911-69 60 00 Eller gör ett besök!
SURFA IN PÅ WEBBEN!
Här finns det mesta som du
behöver. Schema, matsedel,
blanketter m.m.

RING SÅ HJÄLPER VI DIG!
I Medborgarservice får du
snabb hjälp med enklare frågor.
Vi kopplar också ditt samtal till
rätt handläggare.

Pite Appen

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

Välkommen!

Svartuddsvägen 1.Varmt välkommen!

