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Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Prioriterade mål 2020:
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 4

Hur används din kommunalskatt?
Läs mer på sidan 7

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2020

1

NYTT ÅR. NY BUDGET.
NYA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER.
Vi har nu tagit steget in i ett nytt decennium med nya utmaningar och möjligheter. Årets budget är byggd på
samma viktiga grundvärderingar, mänskliga rättigheter och arbetet för en hållbar utveckling.
SÅ HAR VI GÅTT IN I 20-TALET. För hundra år sedan
talades det om ”det glada 20-talet”. Då hade precis
ett världskrig avslutats där Europa hade spelat en
central roll och alla hade stora förväntningar på
framtiden. Hundra år senare lever vi i en tid av stora
utmaningar men också stora möjligheter. Framtiden
formar vi själva och i Piteå fattar kommunfullmäktige
beslut om hur vi ska våra fördela och använda våra
gemensamma resurser.

VI TROR PÅ PITEÅ och vår kommuns potential att utvecklas vidare. Vi är en attraktiv och uthållig kommun
som under lång tid ökat i befolkning, där företag satsar
och där värden i form av natur, kultur och föreningsliv är styrkor för oss. Vi levererar idag en välfärd av
god kvalité, människor är engagerade i kommunens
utveckling och vi får både nationell och internationell
uppmärksamhet för vårt arbete.

NYTT ÅR BETYDER NY BUDGET, nya utmaningar och
nya möjligheter, men vi bygger budgeten på samma
grundvärderingar. Det känns extra viktigt att påpeka
då vi lever i tider av stora förändringar. Budgeten
bygger på de mänskliga rättigheterna och arbetet för
en hållbar utveckling. Vi ser det som avgörande för
vår gemensamma framtid att de tre dimensionerna
social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet hela tiden
beaktas och balanseras.

DETTA VILL VI FÖRSTÄRKA OCH UTVECKLA. Detta
ska göras samtidigt som utmaningarna är stora.
Konkurrensen om kompetenta medarbetare är stor,
en åldrande befolkning kräver stora resurser och en
orolig omvärld kan snabbt ändra förutsättningarna
även för vår kommun.
I detta nummer av Värt att veta presenteras Piteå
kommuns budget för 2020. Det du kan läsa om är
majoritetspartiernas (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) budgetförslag som beslutades av
kommunfullmäktige den 25 november 2019. Allians för
Piteå (Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna
och Liberalerna) tillsammans med Sjukvårdspartiet
lämnade ett eget förslag. Det gjorde också Sverigedemokraterna. Skol- och landsbygdspartiet valde
att inte delta i beslutet. Den som är intresserad kan
läsa hela budgeten på kommunens hemsida, om du
klickar dig fram till Kommunfullmäktige, finner du alla
protokoll och underlag.

Dessa viktiga perspektiv utgör också grunden för
kommunens 14 övergripande mål. För 2020 så har
kommunfullmäktige fortsatt prioritera tre av dessa
mål. Det handlar om målet att öka vår befolkning,
målet att Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap
med mångfald som grund och målet att Piteå ska vara
en attraktiv ort för näringsliv och företagande.
Inga sparbeting har lagts ut för 2020 men alla styrelser
och nämnder har ett gemensamt ansvar att arbeta
kostnadseffektivt och med återhållsamhet i syfte att
uppnå de ekonomiska målen och skapa utrymme för
utvecklingsarbete inom den egna verksamheten.
SAMMANFATTNINGSVIS kan vi konstatera att utmaningarna finns där, svårigheterna likaså men också
stora möjligheter. Med ett fokuserat arbete mot våra
gemensamma mål så är det vår fasta övertygelse att
Piteå har alla möjligheter att ta sig an framtidens
utmaningar på ett tryggt och stabilt sätt.

Foto: Maria Fäldt

Helena Stenberg och Anders Lundkvist

Helena Stenberg och Anders Lundkvist
Kommunalråd Piteå kommun
Värt att veta om din kommun –
Populärbudget 2020 är en informationsbroschyr
som produceras av kommunledningsförvaltningen i
samarbete med övriga förvaltningar och bolag. Den
delas ut till alla hushåll i Piteå kommun och finns även
inläst på Daisyskiva, tillgänglig på Stadsbiblioteket.
Layout: Tone Brunes
Foto: Piteå kommuns bildarkiv, där ej annat anges

Följ Piteå kommun på Facebook

Visste du att Piteå kommun har en sida på Facebook? I
skrivande stund är det 6 527 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 STYRELSE
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Består av 51 ledamöter
Ordförande: Stefan Askenryd (S)
Förste vice ordförande: Maria Holmqvist Ek (V)
Andre vice ordförande: Daniel Bergman (M)
KOMMUNSTYRELSEN
Består av 15 ledamöter
Ordförande: Helena Stenberg (S)
Förste vice ordförande: Anders Lundkvist (S)
Andre vice ordförande: Brith Fäldt (V)
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Består av 13 ledamöter
Louise Mörk (S)
Vice ordförande: Ken Åman (S)
FASTIGHETS- OCH SERVICENÄMNDEN
Består av 9 ledamöter
Ordförande: Marita Björkman Forsman (S)
Vice ordförande: Anna Åström (MP)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Består av 13 ledamöter
Ordförande: Elisabeth Lindberg (S)
Vice ordförande: Simon Granberg (MP)
MILJÖ- OCH TILLSYNSNÄMNDEN
Består av 11 ledamöter
Ordförande: Stig Sjölund (V)
Vice ordförande: Ferid Letic (S)
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Består av 13 ledamöter
Ordförande: Brith Fäldt (V)
Vice ordförande: Jonas Lindberg (S)
SOCIALNÄMNDEN
Består av 13 ledamöter
Ordförande: Sven-Gösta Pettersson (S)
Vice ordförande: Nina Lindström (V)
VALNÄMNDEN
Består av 17 ledamöter
Ordförande: Jonas Gunnarsson (S)
Vice ordförande: Ulf Hartman (C)

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Piteå och Älvsby kommun
Består av 6 ledamöter
Ordförande: Maria Holmqvist Ek (V)
Vice ordförande: Ingemar Larsson (Älvsbyn)
GEMENSAM KOST- OCH SERVICENÄMND
Piteå och Luleå kommun
Består av 6 ledamöter
Ordförande: Marita Björkman Forsman (S)
Vice ordförande: Fredrik Hansson (Luleå)
GEMENSAM SERVICENÄMND
Piteå och Älvsby kommun
Består av 4 ledamöter
Ordförande:Tomas Egmark (Älvsbyn)
Vice ordförande: Anders Lundkvist (S)
GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND
Piteå och Älvsby kommun
Består av 4 ledamöter
Ordförande: Helena Stenberg (S)
Vice ordförande: Tomas Egmark (Älvsbyn)

KOMMUNENS BOLAG
PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB
Består av 15 ledamöter
Ordförande: Helena Stenberg (S)
Vice ordförande: Anders Lundkvist (S)

PITEÅ RENHÅLLNING OCH VATTEN AB
Består av 8 ledamöter
Ordförande: Mats Dahlberg (MP)
Vice ordförande: Patrik Lundström (S)

AB PITEBO
Består av 7 ledamöter
Ordförande: Anders Lundkvist (S)
Vice ordförande: Majvor Lindström (V)

PITEÅ HAMN AB
Består av 8 ledamöter
Ordförande: Peter Roslund (S)
Vice ordförande: Per Lönnberg (V)

AB PITEENERGI
Består av 8 ledamöter
Ordförande: Lars-Olof Pettersson (S)
Vice ordförande: Per Sandberg (V)

PITEÅ SCIENCE PARK AB
Består av 8 ledamöter
Ordförande: Jonas Lindberg (S)
Vice ordförande: Maria Fäldt (V)

PITEÅ NÄRINGSFASTIGHETER AB
Består av 8 ledamöter
Ordförande: Helena Stenberg (S)
Vice ordförande: Anders Nyström (S)

NOLIA AB (samägt)
Består av 6 ledamöter
Ledamot: Jonny Åström (SJP)
Ledamot: Stefan Askenryd (S)
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Vision, mål och
strategiska områden
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. De tre prioriterade målen
handlar om att öka befolkningen i Piteå, att Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund och att Piteå ska
vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande.
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.

Utbildning, arbete och
näringsliv är grunden för all välfärd

Genom satsningar på utbildning och näringsliv
skapas tillväxt som har en avgörande betydelse
för kommunens utveckling.

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

Piteå ska år 2020 ha 43 000
invånare och till 2030, 46 000
invånare.
Piteå har nolltolerans mot
ungdomsarbetslöshet.
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande.
Piteå ska vara en attraktiv ort
för näringsliv och företagande.

Demokrati och öppenhet

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

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.

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.

Utvecklingsarbeten i kommunen
I ledningsuppdragen anger Kommunfullmäktige ett antal utmaningar där arbetet behöver intensifieras
för att nå kommunens mål. Ledningsuppdragen är kommunövergripande och för att nå framgång behövs
samverkan både internt, med andra organisationer och inom kommunkoncernen.
ARBETA FÖR INFLYTTNING AV
MÄNNISKOR I ARBETSFÖR ÅLDER
För att klara välfärden krävs en inflyttning
av unga vuxna samt att kommunen
bedriver ett aktivt arbete för att inkludera
grupper som av olika anledningar står
långt från arbetsmarknaden.
UTVECKLA LANDSBYGDSCENTRA
OCH STADSDELSCENTRA
Attraktionskraften behöver stärkas i såväl
stad som landsbygd för såväl boende som
möjligheter till företagande. Kommunen
behöver understödja tillväxten i de
största landsbygdsorterna.
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PITEÅ SOM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERKOMMUN ÅR 2020
Piteå ska vara en öppen och inkluderande
kommun där människor är stolta över sin
identitet och möts med respekt, nyfikenhet
och tillit.
NÄRINGSLIVSKLIMAT
Piteås lokala arbetsmarknad behöver stärkas och näringslivsklimatet vidareutvecklas.
Viktigt är att visa upp Piteå för möjliga
investerare och företag och arbeta aktivt
för att få till stånd fler etableringar.

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2020

TILLIT
Kommunen och dess sätt att bemöta sin
omgivning har stor påverkan främst på
lokalsamhällestilliten. Ett tillitsbaserat
arbetssätt skapar goda förutsättningar
för att klara kompetensförsörjningen och
ger medarbetare möjlighet att ta tillvara
sin kompetens.
FLICKORS OCH KVINNORS HÄLSA
Sjuktalen bland Piteås kvinnor är för höga
och många unga flickor uppger att de
mår dåligt. Därför är jämställdhetsarbetet
fortsatt prioriterat.

Vision, mål och
strategiska områden
VERKSAMHETSUTVECKLING MED STÖD
AV DIGITAL TEKNIK
För att klara välfärdsuppdraget behövs det
tänkas nytt och jobbas på nya sätt. Genom
att uppmuntra nytänkande, innovation
och digitala lösningar så kan verksamheten
utvecklas både för att uppnå högre kvalité
och större effektivitet.Utmaningarna finns där
och svårigheterna likaså. Med ett fokuserat
arbete mot våra gemensamma mål så har
Piteå alla möjligheter att ta sig an framtidens
utmaningar på ett tryggt och stabilt sätt.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
För att klara kompetensförsörjningen till
välfärdens verksamheter måste
kommunen vara en attraktiv och
utvecklingsinriktad arbetsgivare som tar
hand om sina anställda och ser till att de
utvecklas och mår bra på jobbet.

KLIMATANPASSNING
Kommunen har ett stort ansvar för att
utveckla demokratin, inte bara i de allmänna
valen, utan kanske framförallt mellan valen.
Genom medborgardialog och delaktighet
delas makten och ansvaret för de vägval
kommunen står inför.

VISSTE DU ATT...

PÅ GÅNG

•

•

Nya attraktiva bostäder och bostadsområden.

•

E-tjänster utvecklas på bred front och år 2019
kom möjligheten att bl.a. ansöka om autogiro 		
och göra orosanmälan via webben.

•

Ett expansivt näringsliv med nya satsningar.

•

Satsningar på en kvalitativ skolmiljö samt stöd 		
och omsorg.

•

Piteå ska bli Sveriges barnvänligaste stad.

•

Piteå kommuns planerade investeringar
2020 för infrastruktur, skolor och omsorg
uppgår till 107,5 mkr.
Det finns 220 olika yrken inom Piteå
kommun och under 2020 sker rekrytering
av ca 500 personer.

•

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

•

Piteå kommun har ca 450 ramavtal för
varor och tjänster.

Illustration: Getty
Värt att veta om din kommun Populärbudget 2020
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Ekonomi

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. Den visar hur mycket inkomster som kommunen har och hur politikerna har beslutat att dessa ska
fördelas. Det finns också information om hur kvaliteten är i kommunens verksamheter, aktuella satsningar och nyheter.

Utbetalningar totalt 3 079 mkr

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 2020.

Utbetalningar
totalt33 079
mkr
Utbetalningar
totalt
079
mkr

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 %
av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 38,8-51,7 mkr.

INVESTERINGAR I KONCERNEN PITEÅ KOMMUN 2020

		tkr

Inbetalningar totalt 3 079 mkr

Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB

50 000

AB PiteBo

60 125

Piteå Hamn AB

59 500

Piteå Renhållning och Vatten AB

89 900

Koncernen AB PiteEnergi

125 373

Piteå Science Park AB
Personalkostnader 1 993 mkr (65%)
Personalkostnader 1 993 mkr (65%) Övrigt 739 mkr (24%)
Övrigt
739
mkr (24%) Investeringar 167 mkr (5%)
Bidr ag 180
mkr (6%)
Bidr ag 180 mkr (6%)
Investeringar 167 mkr (5%)

250

Totalt koncernen Piteå kommunföretag AB

385 148

Piteå kommun nämnder och styrelser

176 675

Totalt koncernen Piteå kommun

561 823

DIN KOMMUNALA FÖRMÖGENHET 2018 Kr
Inbetalningar totalt 3 079 mkr
Inbetalningar totalt 3 079 mkr

Du äger som kommuninnevånare
Anläggningar (skolor, förskolor, gator, m m)

Piteå
65 245

Riksgenomsnitt
78 617

Pengar på bank m.m. och fordringar

15 468

23 409

Summa

80 713

102 026

I bank

0

31 440

Övrigt

22 624

25 972

Summa

22 624

57 412

Din kommunala förmögenhet

58 089

44 614

Du är skyldig som kommuninnevånare

Kommunalskatt 2 150 mkr (70%)
Utjämn.bidrag/generellt
433 mkr (14%)
Kommunalskatt
2 150 statsbidrag
mkr (70%)
Avgifter m.m. 423 mkr (14%)

Utjämn.bidrag/generellt
statsbidrag 433 mkr (14%)
Statsbidrag 43 mkr (1%)
Nya lån 30 mkr (1%)

Avgifter m.m. 423 mkr (14%)
Statsbidrag 43 mkr (1%)
Nya lån 30 mkr (1%)
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FÖRKORTNINGAR
kr kronor
tkr tusen kronor
mkr miljoner kronor

Kommunalskatten
Den totala kommunalskatten i Piteå 2020 är 33,84 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 0,253 kr som är
obligatorisk för alla folkbokförda som betalar kommunalskatt. Som medlem i Svenska kyrkan betalar man dessutom en kyrkoavgift. Ser man till församlingarna i Piteå så
har de en genomsnittlig avgift på 0,94 kr per hundralapp.

100

33,84 kr
ETT HUNDRA KRONOR

100

SVERIGES RIKSBANK
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en
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m
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kr
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5
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nin
4
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be
kr

11

5
0,2

Personal

Så läser du tabellen
Om du har en årsinkomst på 360 000 kr kommer 56 519 kr av dessa att gå
som skatt till Piteå kommun. Denna skattepeng fördelas på olika verksamheter.
Till exempel bidrar du med 10 984 kr till grundskolans verksamhet och 8 999 kr
till insatser till personer över 65 år.
SKATTEN 2019
240 000
33 236

360 000
56 519

480 000
82 765

UTBILDNING/BARNOMSORG
Därav bland annat:
Barnomsorg
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Musikskola

13 551

23 044

33 745

3 448
6 459
2 629
342
172

5 863
10 984
4 470
581
292

8 585
16 085
6 546
851
428

SOCIAL OMSORG
Därav bland annat:
Myndighetsutövning, hälso- & sjukvård
Insatser till personer över 65 år
Barn & familj, missbruk & socialpsykiatri
Vuxna funktionsnedsatta
Psykosocialt stöd vuxna & dagverksamhet

13 196

22 440

32 861

2 309
5 292
1 887
1 676
1 478

3 927
8 999
3 209
2 850
2 513

5 751
13 177
4 699
4 173
3 680

KULTUR OCH FRITID
Därav bland annat
Park och anläggningar
Bidrag till föreningar, fritidsverksamhet
Kulturverksamhet

1 903

3 237

4 740

971
362
514

1 651
615
874

2 417
901
1 280

889
1 200

1 511
2 041

2 213
2 989

Inkomst kr
Skatt till kommunen*

ÖVRIGT
Gator och vägar
Kostverksamhet

TOTALT ANTAL ÅRSARBETARE I PITEÅ KOMMUN

*Skattens storlek bygger på 2019 års beräkning.
Observera att tabellen inte ger en total redovisning av skatteintäkten.

Den 30/11 2019 uppgick det till 3 907 personer varav:
Kvinnor

Män

Totalt

1 178

280

1 458

• Skola

383

170

553

• Förskola

558

42

600

Medeltal anställda koncernen Piteå Kommunföretag AB 2019
				

Utbildningsförvaltningen

• Övrig verksamhet

Kvinnor

Män

AB PiteBo

16

28

44

988

Koncernen AB PiteEnergi

35

84

119

107

577

Piteå Hamn AB

1

2

3

63

11

74

Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB

7

8

15

55

32

87

Pite Renhållning och Vatten AB

20

68

88

5

39

44

Piteå Science Park AB

13

6

19

124

102

226

Piteå Kommunföretag AB

1

1

2

Totalt koncernen Piteå Kommunföretag AB

93

197

290

237

68

305

1 441

202

1 643

• Äldreomsorg

904

84

• Stöd och omsorg

470

• Övrig verksamhet

Socialtjänsten

Kultur park och fritid
Räddningstjänsten
Samhällsbyggnad
Kommunledningsförvaltningen
Fastighet och service
Totalt antal årsarbetare

80

44

124

237

87

324

3 120

787

3 907

Totalt

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2020
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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.

Piteås förskolor och
skolor växer så det knakar
Det har aldrig funnits så många barn i Piteås förskola som det gör nu, 88 % av kommunens
barn i åldrarna 1-5 år går i förskolan vilket är mer än i de flesta av landets kommuner.
Att förskoleverksamheten växer innebär utmaningar beträffande bibehållandet av god kvalitet och service. Fortfarande
får dock nästan alla sökande plats utifrån önskat placeringsdatum vilket gör att Piteå ligger i topp bland landets kommuner
beträffande service kring förskoleplaceringar.

elevantal stigit med sammanlagt 9 %. Andelen gymnasieelever i
Piteå som tar examen inom tre år ligger på 80 % vilket är 16 %
högre än rikssnittet. Andelen elever som går över till universitet/
högskola två år efter avslutad gymnasieutbildning sjunker i riket
medan tendensen i Piteå är den motsatta.

Piteå tillhör landets 25 % bästa kommuner avseende gymnasiebehörighet. Samma sak gäller andelen elever som klarar alla
kunskapskrav i samtliga kurser i åk 9. Gott arbete med särskilt
stöd till elever som behöver det, elevhälsa, höga förväntningar
på eleverna samt en stabil personalgrupp med hög behörighet
och engagemang utgör viktiga framgångsfaktorer.

Med anledning av att antalet barn och elever ökar, pågår ett
fortsatt arbete med att anpassa lokaler och utemiljö vid kommunens förskolor och skolor, samt fortsätta utveckla kvaliteten i
verksamheterna.

Gymnasieskolan i Piteå har växt. Under de senaste fem läsåren
har Strömbackaskolans och Grans naturbruksgymnasiums

I Piteå är lärarna välutbildade, 97 % av grundskollärarna har
pedagogisk högskoleexamen vilket är snudd på högst bland
landets alla kommuner.

Andelen gymnasieelever i Piteå som har examen inom tre år ligger på 80 % vilket är 16 % högre än rikssnittet. Bild: Getty.
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NYHETER
1 januari träder en ny organisation för Utbildningsförvaltningen i kraft. Organisationsförändringen
som medför att fyra likvärdiga avdelningar bildas
för förskola, grundskola, gymnasium och elevhälsa,
syftar till att skapa en effektiv och tydlig organisation
som kan möta skolans utmaningar på kort och lång
sikt. Förändringarna sker
till största del på ledningsnivå.
Piteå kommun satsar på forskning i skolan baserat
på lärares praktik. Nu formaliseras samarbetet med
Umeå universitet genom ett ULF-avtal (Utveckling,
Lärande och Forskning) mellan parterna. Det innebär 3 mkr i riktade medel från Umeå universitet till
Piteå kommun under en treårs period.
För att underlätta för vårdnadshavare kommer
Utbildningsförvaltningen under 2020 att införa
ett digitalt system med elektronisk inloggning för
ansökning till förskola och fritidshem. Systemet
kommer att minska administrationen och öka
servicen till medborgarna.
Piteå kommun satsar på forskning i skolan baserat på lärares praktik. Bild: Getty

INVESTERINGAR

VISSTE DU ATT...

Totala investeringar för 2020
uppgår till 50 mkr. Några av dem är:

• Alla förskolor kommer från och med årsskiftet att införa stämpelklocka, därmed
jobbar personalen under ett flextidsavtal.

• Utbyggnad av Pitholmsskolan
• Ny förskola Strömnäsbacken
• Förskola i Hälsocentralen Norrfjärden
• Anpassning av utemiljön i skolor och
grundskolor

• På Strömbackaskolan finns en av Sveriges
bästa yrkeslärare 2019 (två utses varje år
av WorldSkills Sweden).

• 92 % av eleverna i åk 5 känner sig trygga i
skolan, vilket är högre än riksgenomsnittet.
• I 4 av 6 högstadieskolor har 100% av 		
eleverna behörighet till yrkesprogram.
• Strömbackaskolans elever har vunnit den
nationella tävlingen Årets skoltidskrift med
skolmagasinet ”ÅSSIT”.

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 1 081 mkr
Nämnd och administration (22 mkr) 2%
Grundskola/Fritids (497 mkr) 46%
Förskola (281 mkr) 26%
Gymnasieskola (266 mkr) 25%
Kommunala Musik- och dansskola (15 mkr) 1%

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 1 081 mkr

Kommunalskatt och statsbidrag (908 mkr) 84%
Riktade statsbidrag (57 mkr) 5%
Avgifter och ersättningar (49 mkr) 5%
Ersättning från kommuner (67 mkr) 6%

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2020
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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
I syfte att nå mer ändamålsenlig förvaltning av
kommunens och de kommunala bolagens fastighetsbestånd genomförs ett renodlingsprojekt där
ett antal fastigheter får nya ägare.
Renodlingen mellan kommunen och AB Pitebo
samt Piteå Näringsfastigheter AB genomförs i
slutet av 2019 med fortsättning första kvartalet
2020. Piteå kommun köper 7 fastigheter och
säljer 17, varav flertalet köps av Pitebo.

INVESTERINGAR
Totala investeringar för 2020
uppgår till 33,8 mkr. Några är:
• Strömbackaskolans hus Oden behöver
nytt tak. Kostnaden uppgår till 35 mkr fördelat
på två år.
• Renoveringen av stadshuset fortsätter
för att säkra upp trygg och säker arbetsmiljö.
Kostnaden beräknas till 30 mkr per flygel.

VISSTE DU ATT...
•

Matsvinnet är störst då de populäraste
maträtterna serveras i skolan.

•

Städenheten har en internationell prägel
med medarbetare från tio olika nationaliteter.

•

Fastigheter inspekterar tak med hjälp av
drönare.

•

För att undvika fåglars placering av fiskben i
stuprören på stadshusets tak, har leksaksormar
framgångsrikt placerats ut i skrämmande syfte.

Fastighets- och serviceförvaltningen utför bostadsanpassningar och tillhandahåller vård- och omsorgs- samt
trygghetsboenden. På bilden ser du Ängsgården. Foto: Helene Markström.

Professionellt med rätt kvalitet
Bra service och professionell personal
bidrar till hållbar kommun.
Fastighets- och serviceförvaltningen ger
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. Dessutom utför
avdelningen bostadsanpassningar och
tillhandahåller vård- och omsorgs- samt
trygghetsboenden samt ett fåtal lägenheter
i Långträsk.
Måltidsservice producerar och levererar
näringsriktiga, kvalitetssäkrade och

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 452 mkr

Måltidsservice
(121 mkr)
% 27 %
Måltidsservice
(12127mkr)
Städenheten
( 44 mkr)
% 10 %
Städenheten
( 4410mkr)
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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 livslängden
förlängs.
Bra service och professionell personal
bidrar till hållbar kommun.

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 452 mkr

NämndNämnd
och administration
(16 mkr)
och administration
(164%
mkr) 4%
Fastigheter
(271 mkr)
% 59 %
Fastigheter
(27159mkr)

välsmakande måltider till kommunens
kärnverksamheter och mat produceras
även till socialtjänsten i Luleå kommun.
Produktion och leverans av mat utförs
utifrån goda livsmedelsval och miljömässiga
värderingar.

Kommunalskatt
Kommunalskatt
(105 (105
mkr) mkr)
22% 22%
Avgifter
Avgifter
och ersättningar
och ersättningar
(39 mkr)
(39 mkr)
9% 9%
Bostads
Bostads
och lokalhyror
och lokalhyror
(42 mkr)
(42 mkr)
9% 9%
Driftbidrag
Driftbidrag
(4 mkr)
(4 mkr)
1% 1%
Ersättning
Ersättning
för utförda
för utförda
tjänster
tjänster
(262 (262
mkr) mkr)
59% 59%

Kultur, park och fritid
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”

Översyn av ängsmarker kommer att genomföras. Foto Tore Sundström

NYHETER
På Kaleido används dockteater som ett
konstpedagogiskt verktyg. Dockorna pratar
om utställningar i konsthallen med barnen
och inspirerar dem att själva ta upp penseln.
Under 2020 besöker teatern även skola och
fritidsverksamhet.
För att stimulera små barns språkutveckling
kommer Piteå bibliotek att under 2020 arbeta
med Bokstart. Med Bokstart uppmuntras
föräldrar och vuxna i små barns närhet att
prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med
barnen. På så sätt stimuleras barnens språk och
läsintresse.
Översyn av ängsmarker kommer att genomföras
för att undersöka möjligheterna till att öka vårt
bidrag till den biologiska mångfalden. Blommande
ängar är viktiga för alla pollinerare.

Inkluderande kultur,
inbjudande park och
inspirerande fritid
Lustfylld och stimulerande livsmiljö stärker hälsan till både
kropp och själ.
DEN FRIA TIDEN

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

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

Mer information
på nästa sida

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2020
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Kultur, park och fritid

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

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

Idrotten i Piteå är stark och framgångarna
för elitlagen stärker varumärket Piteå.
Damidrotten med fotboll, ridsport, skidor
och skidskytte i spetsen fortsätter skörda
stora framgångar.

INVESTERINGAR
Totala investeringar 2020 uppgår till 7,7 mkr.
Några är:
•

Renovering två lekparker

•

Fortsatt renovering av Strömsundskanalen

•

Ny scen i Badhusparken

•

Bokhyllor Stadsbiblioteket

VISSTE DU ATT...
•

Du kan låna en läsplatta på Stadsbiblioteket
och ta del av 7 000 tidningar och tidskrifter
från hela världen.

•

Du har nu tillgång till Rosviks bibliotek till
kl. 22.00 alla dagar i veckan, året runt.

•

Det finns en tillgänglighetsanpassad spark
att låna på isbanan.

•

Det finns ny belysning på Lindbäcksstadion
och LF Arena.

•

Det finns 300 aktiva föreningar i Piteå.

Utveckling av lekparker sker utifrån den långsiktiga Lekparksplanen. Foto Ulrika Bohman

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 146 mkr

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 146 mkr

Nämnd
och administration
(4 mkr)
Nämnd
och administration
(4 mkr)
3% 3%
Kultur
bibliotek,
konsthall,
i Nord,
Kultur
bl.a. bl.a.
bibliotek,
konsthall,
DansDans
i Nord,
Studio
Acusticum
(35 mkr)
Studio
Acusticum
(35 mkr)
24% 24%
bl a bokning,
studieförbund
Fritid,Fritid,
bl a bidrag
och bokning
(25 mkr) (25
17%mkr) 17%
(22 mkr)
Park Park
(22 mkr)
15 %15 %
Anläggningar
(60 mkr)
Anläggningar
(60 mkr)
41% 41%
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Kommunalskatt
och statsbidrag
Kommunalskatt
och statsbidrag
(131 (131
mkr) mkr)
90% 90%

Försäljning
simundervisning,
parkverksamhet
Försäljning
simundervisning,
parkverksamhet
uthyrning
lokaler
etcmkr)
(15 mkr)
uthyrning
lokaler
etc (15
10% 10%

Räddningstjänsten
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.

NYHETER
Piteå och Älvsbyns räddningstjänster
har gått samman till en gemensam organisation
den 1 januari 2020. Personal från räddningstjänsten i Älvsbyn är sedan den 1 januari
anställda hos Piteå kommun. En gemensam
räddningsnämnd med representanter från
Piteå och Älvsbyn, där Piteå agerar värdkommun,
har bildats för att hantera frågor rörande
verksamheten. Ett arbete med att samordna
och likforma arbetssätten för de tidigare skilda
verksamheterna är påbörjat och kommer pågå
under hela 2020. Målet är att den gemensamma
organisationen ska bli än mer effektiv i arbetet
att förhindra och avhjälpa olyckor.

INVESTERINGAR
Upphandling av en ny släckbil till
en total kostnad på ca 3,6 mkr är genomförd
och denna förväntas levereras i slutet av 2020.
Upphandling av en lastväxlar-/tankbil kommer
påbörjas under 2020 till en total kostnad på
ca. 2,0 mkr. Den nya lastväxlaren förväntas tas i
drift i under 2021.

VISSTE DU ATT...
•

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

•

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

•

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

•

98 % av piteborna har en eller flera brandvarnare i sin bostad.

Räddningstjänstens
verksamhet
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. Stationer med räddningstjänstpersonal finns i Piteå, Älvsbyn,
Vidsel, Norrfjärden, Infjärden och
Långträsk. I centrala Piteå finns en
räddningsstyrka på sex personer
som 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. I
Älvsbyn och Vidsel finns räddningsstyrkor med sju respektive två personer
att tillgå inom sex minuter från ett larm
inkommit.
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. Tillsyn av brandskydd samt
hantering av brandfarliga och explosiva

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 43 mkr

varor genomförs regelbundet för att
kontrollera efterlevnaden av de lagar
och regler som gäller. Räddningstjänsten är tillståndsmyndighet för hantering
av brandfarliga och explosiva varor.
Kommunens säkerhetsarbete syftar
till att skapa trygghet och säkerhet för
kommunens medborgare, medarbetare
och de som vistas i kommunen.
Kommunens säkerhetsorganisation,
som består av representanter från
kommunala förvaltningar och bolag
samt kommunchefen, arbetar aktivt
för att skydda liv, hälsa, egendom och
miljö. Säkerhetsarbetet går i cykler, från
att identifiera risker – förbygga dem
– begränsa dem – 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 inklusive civilt försvar, internt
skydd, säkerhetsskydd och informationssäkerhet.

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 43 mkr

Nämnd och administration (2 mkr) 4,5 %

Nämnd
Nämnd
och administration
och administration
(2 mkr)
(2 mkr)
4,5%4,5%

Operativ verksamhet (36 mkr) 84 %

Operativ
Operativ
verksamhet
verksamhet
(36 mkr)
(36 mkr)
84% 84%

Förebyggande verksamhet (3 mkr) 7 %

Förebyggande
Förebyggande
verksamhet
verksamhet
(3 mkr)
(3 mkr)
7% 7%

Kommunens säkerhetsarbete (2 mkr) 4,5 %

Kommunalskatt
och
statsbidrag
Kommunalskatt och
statsbidrag
(39 (39
mkr)mkr) 91%
Avgifter
och ersättningar (4 mkr) 9 %
91%
Kommunalskatt och statsbidrag (39 mkr) 91%
Avgifter och ersättningar (4 mkr) 9%
Avgifter och ersättningar (4 mkr) 9%

Avgifter och ersättningar (4 mkr) 9%

Kommunens
Kommunens
säkerhetsarbete
säkerhetsarbete
(2 mkr)
(2 mkr)
4,5%4,5%
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Samhällsbyggnad
Verksamhet: Samhällsbyggnad arbetar för ett attraktivt och hållbart samhälle.

Att bygga 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 utvecklas nya former för samverkan
med näringsliv och byggföretag kring nya bostadsområden.
Antalet detaljplaner och bygglov ligger fortsatt på en hög
nivå. Etableringar i närområdet kan även medföra ett ökat
tryck på bostäder.

för Öjebyn och framtida planer finns för Munksund och
Bergsviken. Prioriterade områden för exploatering är Berget, Löjan 1, Västermalm, Norrmalm, stadsutveckling öster,
utveckling av nya villaområden i bland annat Bergsviken
och Jävre samt nya industriområden
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.

Översiktsplanen visar riktning för kommande satsningar, med strategier för byggande av nya stadsdelar samt
byggande i befintliga stadsdelar och byar. Det har gjorts
fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra: Rosvik,
Norrfjärden, Roknäs/Sjulnäs, Hortlax och Jävre. Det har
även startas ett arbete med fördjupade översiktsplaner

Så här använder förvaltningen sina pengar totalt 326 mkr
Nämnd
Nämnd
och och
administration
administration
(21 mkr)
(21 mkr)
6% 6%
Teknik
Teknik
och och
gatorgator
(111(111
mkr)mkr)
34%34%
Flyktingsamordning
Flyktingsamordning
(30 mkr)
(30 mkr)
9% 9%
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning
(89 mkr)
(89 mkr)
28%28%
Planeringsavdelningen
Planeringsavdelningen
(66 mkr)
(66 mkr)
20%20%
MiljöMiljö
och och
hällsa
hällsa
(9 mkr)
(9 mkr)
3% 3%
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Ett nytt
bostadsområde med
16 villatomter och ett flerbostadshus planeras på Ljungheden i Bergsviken. Tomterna
kommer ut till försäljning
under våren 2020

Så här betalas förvaltningens verksamheter totalt 326 mkr
Kommunalskatt och statsbidrag (179 mkr)
55%
Kommunalskatt
och statsbidrag
(179 mkr) 55%
Riktade statsbidrag
(72 mkr) 22%
Riktade
(72 mkr)
Avgifterstatsbidrag
och ersättningar
(7322%
mkr) 22%
Avgifter
ochfrån
ersättningar
(73(2mkr)
Ersättning
kommuner
mkr)22%
1%
Ersättning från kommuner (2 mkr) 1%

NYHETER
Ett nytt bostadsområde med 16 villatomter
och ett flerbostadshus planeras på Ljungheden
i Bergsviken. Tomterna kommer ut till försäljning
under våren 2020.
Från sommaren 2021 kommer Piteås lokaltrafik
att trafikeras av elbussar. Piteå blir därmed den
första kommunen i Norrbotten som trafikerar
sin tätortstrafik med 100 % elbussar. Utöver
elektrifiering av busstrafiken innebär det nya
avtalet även tätare turer.
Ny belyst gång- och cykelväg vid Hortlaxskolan
samt vid Norrmalmskolan för att utveckla säkra
skolvägar.
Nya hastighetsbegränsningar införs i Munksund,
Skuthamn och Klubbgärdet.

VISSTE DU ATT...
•

•

INVESTERINGAR

Flyktingsamordningen har under 2019 tagit
emot cirka 120 nya personer till Piteå och
att flera av de ensamkommande barnen
kommer direkt från flyktingläger i Niger
och Libyen.
Repris återför årligen ca 60 ton saker för
återbruk från Pirevas uppsamlingsbod på
Bredviksberget.

•

Kommunen utser årets by varje år. År 2019
blev det Hemmingsmark. Vem tror du
vinner 2020?

•

Rådhustorget och Öjeby kyrkstad får en
ansiktslyftning inför 400-årsjubileet.

•

Kommunen plogar och forslar bort cirka
3,4 miljoner kubikmeter snö varje vinter.

Totala investeringar 2020
uppgår till 22,3 mkr. Några är:
•

Reinvestering i det kommunala vägnätet

•

Markexploatering näringsliv Haraholmen

•

Markexploatering för ökad befolkning

•

Rådhustorget uppfräschning av torget

•

Fortsatt utveckling av gång- och
cykelvägnätet

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2020

15

Samhällsbyggnad
En ny mötesplats
Vid årsskiftet flyttar delar av förvaltningen Samhällsbyggnad in i nya lokaler i centrala Piteå. Flytten är
en del i att låta kommunens arbete för samhällsutveckling komma närmare piteborna, samtidigt som
arbetssätt och processer vässas.
Målet är att det ska bli enklare för dig att hantera dina
ärenden bland annat genom nya e-tjänster och situationsanpassade lokaler. En del av de nya lokalerna blir
öppen för allmänheten där detaljplaner och spännande
samhällsutvecklingsprojekt kommer att ställas ut för allmän
beskådan och dialoger. I lokalerna finns också mötesrum
där medborgare kan träffa handläggare i vitt skilda ärenden.
De nya lokalerna finns på Västergatan 10.

Kompetensförsörjning för
att möta framtidens behov
Antalet ensamkommande asylsökande flyktingbarn som
kommer till Sverige har minskat kraftigt sedan 2015.
Merparten av nya flyktingar till Piteå handlar nu om
nyanlända med uppehållstillstånd som Migrationsverket
anvisat till kommunen.
Ett framgångsrikt integrationsarbete är viktigt för att unga och
vuxna flyktingar ska välja stanna kvar i Piteå. Fler Piteåbor är en
förutsättning för att möta arbetskraftsbehov i framtiden. För
att underlätta vägen till egen försörjning behövs riktade insatser,
exempelvis språkpraktik och utbildning. Flyktingmottagningen
och boenden för ensamkommande flyktingbarn finansieras av
Migrationsverket.

Skötsel av gator och
vägar i kommunen
Kommunens investeringar genom åren i gator,
vägar och broar är betydande. Underhåll av dessa
måste utföras i tillräcklig utsträckning för att hålla
dessa i ett gott och trafiksäkert skick.
Kommunen bidrar även till underhållet av enskilda vägar.
Under 2020 stärks kommunen möjlighet att ge bidrag
till sådant underhåll genom att extra medel tillförts.
Utbyggnaden av gång- och cykelvägar fortsätter enligt
plan. Här prioriteras förbättrad trafiksäkerhet, särskilt med
avseende på barn och ungas tillgång till säkra skolvägar.

Långskatavägen Foto Hanna Wimander.
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Socialtjänsten
Socialförvaltningen ska erbjuda ett stöd som bidrar till att piteborna, ung som gammal, kan leva och
bo i sin hemmiljö och få ett individuellt bemötande utifrån sin livssituation.

Resan mot framtidens
socialtjänst

Din tid kan
göra stor
skillnad

Utifrån de samhällsutmaningar som socialtjänsten står inför behöver den förändras. En del i detta
är socialtjänstens förändrade organisationsstruktur som trätt i kraft i och med årsskiftet 2020.
Förvaltningens ambition är en plattare organisation som ska samplanera över verksamhetsområdena
och skapa en kultur som främjar utveckling.
Socialtjänsten har ett av samhällets viktigaste uppdrag.
Socialtjänsten styrs av vad som anges i socialtjänstlagen
och handlar om att ge stöd till människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor
och aktiva deltagande i samhällslivet. Därutöver har
socialtjänsten ett växande ansvar för hemsjukvård som
gör uppdraget extra ansvarsfullt och komplext. Utifrån
de samhällsutmaningar som socialtjänsten står inför
behöver den förändras. En del i detta är socialtjänstens
förändrade organisationsstruktur som trätt i kraft i
och med årsskiftet 2020. Förvaltningens ambition är en
plattare organisation som ska samplanera över verksamhetsområdena och skapa en kultur som främjar
utveckling. Socialtjänstens samlade resurser ska används
på rätt sätt, för att göra rätt saker, i rätt tid.
En ingång
Denna avdelning fattar myndighetsbeslut om insatser
för personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder behöver stöd för att klara sig i vardagen. Under denna avdelning ligger även försörjningsstöd som är ett individuellt behovsprövat ekonomiskt
bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst.
Stöd till barn och familj samt missbruk
och socialpsykiatri
Barn, ungdomar eller föräldrar som behöver hjälp eller
stöd med något kan vända sig hit. Det kan gälla allt
från anmälningar av barn som far illa till funktionsnedsättningar och livssituationen i övrigt. Frågor som rör
missbruk och beroendeproblematik samt socialpsykiatri
hör också till detta område.
Ordinärt boende
Inom avdelningen ordinärt boende finns hemtjänsten
som utför insatser i det enskilda hemmet till ungefär

750 hushåll. Inom området finns också Trädgårdens
äldrecenter där möjlighet finns till avlösning, växelvård,
utredning samt dagverksamhet för personer med
minnesnedsättning. Där finns även anhörigstöd och
demensteam.
Psykosocialt stöd till vuxna
Denna avdelning ansvarar för kommunens särskilda
boenden för personer med olika funktionsnedsättningar
samt daglig verksamhet.
Särskilt boende för äldre
I kommunen finns elva särskilda boenden med totalt
531 platser. Dessutom finns 9 ”i väntan på platser”
på Norrgården och Ängsgården.
Stöd till vuxna funktionsnedsatta
I kommunen finns både kommunala och privata
utförare av personlig assistans. Denna avdelning har
ansvar för den kommunala assistansen.
Övriga verksamheter
Andra verksamheter som finns inom socialtjänsten
är nattpatruller, matservice, uppsökande verksamhet,
dagverksamhet, träffpunkt, trygghetstelefoner, hemtagningsteam och kontakt- och aktivitetsskapande insatser
i lokaler för Samvaron.
Hemsjukvården är en verksamhet som innebär att
kommunen har ansvar dygnet runt för medborgare
som är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser och
som inte kan ta sig till primärvårdens hälsocentral.
Trygghetsboende
Trygghetsboende är till för den som kan bo själv med
viss hjälp av hemtjänst. Det är en boendeform som
kommer att öka i framtiden. Idag finns trygghetsboenden i
Öjebyn, Hortlax och centrala stan.
Mer information
på nästa sida

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2020
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Socialtjänsten
NYHETER

VISSTE DU ATT...

Ett samverkansprojekt mellan Socialtjänsten och
Samhällsbyggnad pågår för att hitta former för
hur organisationen kring försörjningsstödet och
arbetsmarknadsverksamheten ska se ut för att
på bästa sätt stötta medborgarna.

•

Socialtjänsten planerar att bygga ett nytt
särskilt boende för äldre samt ett gruppboende för funktionsnedsatta på Strömnäsbacken.

•

Socialtjänsten är ständigt i behov av familjer
som ställer upp som familjehem för barn •
och unga som inte kan bo kvar hemma.

•

Alkohol- och narkotikagruppen är en
öppenvårdsverksamhet som möter ca
400 Pitebor/år. En 12-stegsbehandling i
grupp planeras för personer med 		
omfattande behov.

•

Socialtjänsten erbjuder all vårdnära
personal gratis influensavaccin.

Ett nytt samverkansprojekt – Tidsam – är startat.
Det innebär att nydiagnostiserade personer
med psykossjukdom eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning erbjuds hjälp att komma ut i
arbetslivet eller att studera vidare. Projektet drivs
i samverkan mellan socialtjänsten och den psykiatriska rehabiliteringsenheten vid Piteå sjukhus.

INVESTERINGAR

•

Hösten 2019 färdigställdes och
öppnades Ängsgården, ett nytt särskilt
boende för äldre med 60 platser för
personer med demensproblematik.
Socialtjänsten har infört en e-tjänst
som medborgare och andra myndig-		
heter kan använda sig av för att göra 		
orosanmälan gällande barn som far illa.

Totala investeringar för 2020
uppgår till 8 mkr och är:
•

Ombyggnation/anpassning av en
dagverksamhet

•

Ombyggnation/anpassning av befintliga
lokaler till ett nytt LSS-boende för barn
och unga

•

Förbättring av inomhusmiljön i särskilda
boenden inom socialtjänsten

•

Projektering av ett nytt särskilt boende
för äldre

•

Byte av larmtelefoner

Socialtjänsten är ständigt i behov av familjer som ställer upp som familjehem för barn och unga som inte
kan bo kvar hemma. Foto: Getty.

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 1 171mkr

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 1 171 mkr

Nämnd
Nämndoch
ochadministration
administration(49
(49mkr)
mkr)4%
4%
En
Eningång
ingång(151
(151mkr)
mkr)13%
13%
HälsoHälso-och
ochsjukvård
sjukvård(54
(54mkr)
mkr)5%
5%
Barn
Barn&&familj,
familj,missbruk
missbrukoch
ochsocialpsykiatri
socialpsykiatri(168
(168
mkr)
mkr)14%
14%
Ordinärt
Ordinärtboende
boende(170
(170mkr)
mkr)15%
15%

Kommunalskatt
Kommunalskatt och
och statsbidrag
statsbidrag (907
(907 mkr)
mkr) 77%
77%
Interna
Interna intäkter
intäkter SOC
SOC (101
(101 mkr)
mkr) 9%
9%
Avgifter
Avgifter och
och ersättningar
ersättningar (67
(67 mkr)
mkr) 6%
6%

Särskilt
Särskiltboende
boendeför
föräldre
äldre(300
(300mkr)
mkr)25%
25%
Vuxna
Vuxnafunktionsnedsatta
funktionsnedsatta(148
(148mkr)
mkr)13%
13%
Psykosocialt
Psykosocialtstöd
stödtill
tillvuxna
vuxnaoch
ochdaglig
daglig
verksamhet
verksamhet(131
(131mkr)
mkr)11%
11%
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Ersättning
Ersättning från
från försäkringskassan
försäkringskassan (96
(96 mkr)
mkr) 8%
8%

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

Verksamheten

NYHETER

God man
och förvaltare
Överförmyndarnämnden kommer att
arrangera en Länsträff för överförmyndare,
ledamöter i överförmyndarnämnder och
tjänstemän tillsammans med Norrbottens
kommuner under 2020.

VISSTE DU ATT...
•

I december 2019 hade 454 personer god
man eller förvaltare förordnad för sig i Piteå
kommun och Älvsbyns kommun.

•

I december 2019 hade 272 personer uppdrag som god man eller förvaltare.

•

Överförmyndarnämnden år 2018 hade tillsyn
över huvudmäns tillgångar motsvarande ett
värde av 169 781 293 miljoner kronor.

Din tid kan
göra stor
skillnad

Gode män och förvaltare är personer som gör en insats för
människor som har olika hjälpbehov i sociala, ekonomiska och
juridiska frågor. De har rätt till ett arvode som betalas årsvis.
Gode män och förvaltare redovisar årligen sitt uppdrag till
överförmyndarnämnden.
God man eller förvaltare får personer som på grund av sjukdom, psykisk
störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden, behöver hjälp
med att:
• bevaka sin rätt
• förvalta sin egendom och sköta sin ekonomi
• sörja för sin person
Ensamkommande barn ska också ha en god man. Gode mannen 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 så väl 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 och det är tingsrätten som fattar beslut om anordnande och
upphörande av godmanskap och förvaltarskap.
Under kommande år kommer nämnden att behöva fler gode män
och förvaltare som kan hjälpa personer som av olika orsaker har svårt
att sköta sin egen ekonomi och att bevaka sina rättigheter. Uppdrag
som god man och förvaltare är viktigt eftersom tanken med det är att
alla medborgare ska ha lika rätt oavsett förmåga. För att ge gode män
och förvaltare bättre förutsättningar att klara av sina uppdrag kommer
överförmyndarnämnden att anordna flertalet utbildningar samt fortsätta
arbetet med att utveckla fler digitala tjänster.

VILL DU HJÄLPA
EN MEDMÄNNISKA?
Vi söker gode män och förvaltare i Piteå.
Vi behöver fler som kan hjälpa personer som av
olika orsaker har svårt att sköta sin egen ekonomi
och att bevaka sina rättigheter. Läs mer och
skicka in din intresseanmälan via hemsidan.
www.pitea.se/godmanoforvaltare
Vi kontaktar dig!
Foto: Getty
Värt att veta om din kommun Populärbudget 2020
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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

VISSTE DU ATT...
•

Hyresgäster i Sverige anser att trygghet
och säkerhet är det viktigaste i boendet.
Av företagets hyresgäster upplever 84 %
god trygghet i sitt bostadsområde.

•

De energieffektiviseringar bolaget gjort
sedan 2007 motsvarar en besparing på
40 mkr. Detta utmynnade i att bolaget
nominerades till ”Hållbarhetspriset” vid
Piteå Business Awards 2019.

•

Av bolagets 4000 lägenheter blev 640
lediga under 2019 och kunde erbjudas
nya hyresgäster.

”Direkt 24h”
– vårt alternativa
upplägg för bostadserbjudanden
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på ett postitivt sätt med inflytande på sitt boende.
Bolaget ska vara delaktig 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 %.

Fokus på nyproduktion
och upprustning
2020 kommer att bli ett rekordår för AB PiteBo då det gäller upprustning av
befintliga fastigheter. Som exempel på detta kan nämnas stambyte/badrumsrenoveringar, hissbyten, takbyten, fönsterbyten och renovering av centrumgaraget.
Vidare bidrar företaget till kommunens satsning på Rådhustorget genom investering i
nya restauranglokaler. På detta sätt skapas en ökad mångfald i Piteås restaurangutbud.
AB PiteBo kommer under 2020 att installera IPTV-teknik i ytterligare 2000 lägenheter
för att kunna erbjuda hyresgästerna ett TV-utbud i modernt utförande.

NYHETER

INVESTERINGAR

Nyproduktion av Blåbärsskogen färdigställs
under mars månad och inflyttning beräknas
till 1 april 2020. Projektet består av två hus
med totalt 64 lägenheter. Husen består av
en större andel stora lägenheter som kan
attrahera barnfamiljer.

AB PiteBos budgeterade investeringar
för 2020 uppgår till 60,1 mkr och
avser bl.a

I februari 2020 övertar AB PiteBo kommunens
hyresfastigheter i Blåsmark, Böle, Sjulsmark,
Hemmingsmark, Svensbyn, Jävre, Lillpite, och
Holmträsk.

•

Köp av kommunens hyreshus

•

Nyproduktion Blåbärsskogen,
64 lägenheter

•

Renovering garagetak Centrum

•

Installation för IPTV i 2000
lägenheter

Verksamhet: AB PiteEnergi ska på ett
miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose
invånare och företag inom, i huvudsak Piteå
kommun, med energi i form av el, fjärrvärme
samt infrasturktur inom data- och telekommunikationsområdet. Detta för att bidra till att
tillskapa en god livs- och företagsmiljö i kommunen och på övriga marknader där bolaget

INVESTERINGAR
Koncernens budgeterade investeringar
för 2020 uppgår till 125,4 mkr, däribland:
•

Elnät

•

Värme och Kyla

•

Bredband

•

Elproduktion

PiteEnergi arbetar för leveranssäkert elnät
och levererar el till ca 22 000 kunder. Investeringar görs i utveckling och förstärkning
av elnätet bl.a. genom att vädersäkra där
oisolerade luftledningar byts ut till isolerade.
PiteEnergi har investerat i och byggt ut fibernätet så att du ska kunna ha en högklassig
kommunikation och surfa med hög hastighet.
Under året investeras det för fiberutbyggnad
även på landsbygden.
För att fjärrvärmekunderna ska få en hållbar,
prisvärd och driftsäker fjärrvärmeleverans
har nätet förstärkts och under kommande år
sker leveransen i en helt ny huvudkulvert.
Tack vare stora satsningar på investeringar
vill PiteEnergi bidra till hög leveranssäkerhet
på ett tryggt, hållbart och säkert sätt alla dagar, dygnet runt och oavsett väder. På så sätt
bidrar PiteEnergi till lokaltänksam utveckling
och investerar för Pitebornas bästa. Under
2020 kommer även en om- och tillbyggnad
ske i PiteEnergis egen fastighet för att anpassa
lokalerna efter verksamheten.

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.

Ett lokalt och hållbart
energibolag
AB PiteEnergi levererar 100% förnybar el, snabbt bredband, stabilt elnät och
bekväm hållbar fjärrvärme. Allt detta görs för ett hållbart Piteå och det görs
tillsammans. Omtänksamma människor i en omtänksam organisation.
PiteEnergis verksamhet består i att på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt
förse pitebor och företag med energi i form av el och värme, samt infrastruktur
inom data- och telekommunikation och tjänster förenliga med detta. PiteEnergi
vill bidra till hållbar utveckling och att Piteå är en bra plats att bo, verka och
vistas i, även i framtiden.

NYHETER

VISSTE DU ATT...

PiteEnergi satsar nu på framtidens digitala
infrastruktur genom att ha investerat i och
byggt ut det befintliga fibernätet med ett nät
för smarta sensorer (LoRaWan - Long Range
Wide Area Network). Genom investeringen
i sensornätet vill PiteEnergi bidra till utvecklingen av smarta tjänster och digitaliseringen i
Piteå, där det viktigaste har varit att bygga upp
och förvalta en säker infrastruktur som är stabil
och har en bra täckning. Tekniken med sensorer möjliggör nya tjänster och smarta lösningar
både för kunder inom näringslivet och privat.

•

PiteEnergi levererar 100 % förnybar
el till alla kunder.

•

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

•

PiteEnergi kopplar upp landsbygden vilket
innebär att utbyggnaden av bredbandsnätet
fortskrider under 2020.

•

Under 2019 har PiteEnergi bygget ett
sensornät som en del i utvecklingen av det
smarta samhället.

Natt i Piteå. Foto Jessepix.
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Verksamhet: Piteå Hamn AB skall i syfte att
befrämja främst den industriella utvecklingen inom
kommunen bedriva hamnrörelse med tillhörande
logistiklösningar på ett kostnadseffetivt sätt, äga
och förvalta fast och lös egendom. Bolaget ska
samverka med närliggande aktörer i regionen i

syfte att optimera kostnader och stärka hamnverksamheten. Verksamheten skall bedrivas på
ett sådant sätt att den utgör ett konkurrenskraftigt
alternativ vid godstransporter.

Stora investeringar, ökade godsvolymer
och ökad nytta för regionalt näringsliv
Bolaget förvaltar och utvecklar infrastrukturen inom
Piteå Port & Hub. Bolaget bidrar till effektiva logistiklösningar
till nytta för regionalt näringsliv.

NYHETER

Verksamheten vid Piteå Port & Hub prognostiserar en fortsatt positiv
utveckling inte bara inom skogsindustrin utan även inom segmenten
projektlaster och petroleumprodukter. Logistik kopplat till Europas största
vindkraftspark i Markbygden fortsätter under ytterligare ett antal år.

Vid ingången av 2020 har logistik av vindkraft
kopplat till Markbygden och andra regionala
vindkraftsprojekt genererat transporter av
komponenter till 213 vindkraftverk via Piteå Port
& Hub och ca 260 vindkraftverk är antingen
anslutna till elnätet eller under uppbyggnad i
Markbygden.

Den regelbundna sjötrafiken, bland annat RORO och containerlinjen har
en stabil utveckling och det finns potential att etablera närsjöfart från
Piteå med bland annat husmoduler. En överflyttning av gods från land till
sjö är en uttalad politisk målsättning, som givetvis ska underbyggas med
drivkraft och samverkan från sjöfartsbranschen.

För 2020 har inrikes sjöfart fortsatt potential
för bland annat transporter av husmoduler till
expansiva städer och olika byggprojekt i Sverige.
Sjöfart har traditionellt haft svårigheter att konkurrera med lastbilstransporter inom Sverige.

INVESTERINGAR
Piteå Hamn ABs budgeterade
investeringar 2020 uppgår till 59,5 mkr.
Budgeterade investeringar avser i huvudsak den
avslutande etappen av ny hamndel som pågår
under 2019-2020.

VISSTE DU ATT...

I december 2019 är ca 260 vindkraftverk antingen anslutna till elnätet
eller under uppbyggnad i Markbygden. Foto: Ulrika Nilsson
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•

Längden på rotorbladen som transporteras
över Piteå Port & Hub har ökat från 53 meter
för några år sedan till över 70 meter (+35%).
Effekt per verk ökar, vilket innebär att ett
antal färre verk än de planerade 1101 kommer
att leverera samma effekt till det regionala
stamnätet när Markbygden står klart.

•

Planerad hamnutbyggnad kräver materialleveranser som omfattar ca 50 000 lastbilslass
med mestadels sten, grus och jord. Samtliga
dessa materialleveranser kan hämtas inom en
radie av maximalt 7 kilometer från hamnen,
vilket är bra för miljön.

•

Arbetet med omställning till fossilfria transporter
2045 intensifieras. Rederier bygger nya fartyg
med bättre miljöprestanda. Skogsindustrin
deltar i ett antal utvecklingsprojekt vad gäller
tyngre längre fordon, elektrifiering och automation av fordon och logistik.

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

NYHETER
Arbetet med att utreda möjligheter
för installation av koncernens första egna
solcellsanläggning har startat. Planen är att
färdigställa utredningen och installationen under
året för att kunna leverera riktigt hållbar el till
verksamheter och fastigheter under 2021.

INVESTERINGAR
Den totala investeringsbudgeten
för koncernen 2020 uppgår till 50 mkr.
Investeringsbudgeten innehåller bl.a. uppförande
av Test- & Demomiljö för högvolymstillverkning av lättviktsprodukter för fordonsindustrin.
Utöver detta inryms ett flertal verksamhetsanpassningar av befintliga lokaler samt underhåll,
uppdateringar och effektiviseringar av våra
tekniska anläggningar och byggnader.

VISSTE DU ATT...
•

PNF AB tillhandahåller ca 196.000 m2
uppvärmd yta till utveckling i Piteå.

•

Över 40 olika verksamheter har sin hemvist
i lokalerna på Berget.

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.

Hållbara lokallösningar
för utveckling i Piteå
Under hösten 2019 färdigställdes ca 4 000m2 nyproducerad lokalyta och
verksamheterna är nu igång i dessa lokaler. I och med detta skapades även
vakanser som har gett andra företag möjligheter för fortsatt utveckling.
Innan hela ”flyttkedjan” är klar kommer många nya tillfällen till utveckling
av näringslivet och arbetsmarknaden att ha uppstått.
Investeringsvolymen föregående år var hög, tack vare stora nyinvesteringar. År 2020 är investeringarna lägre, men tempot när det gäller att
skapa nya möjligheter som främjar sysselsättningen känns högre. Redan
under första kvartalet är det planerat att starta och färdigställa väl
avvägda anpassningar av befintliga lokaler. Sammantaget ger dessa lokaler
möjlighet till ca 75 nya arbetstillfällen i kommunen.
Bland kunderna märkes en god tillväxt i verksamheter med en hållbar
grundidé. Det rör sig bland annat om näringar som vindkraft, kompositforskning, biobränsle, samhällsbyggnad, friskvård och hälsa. Under året
kommer hållbarhetsfrågorna att få ökat fokus då en grundlig översyn
sker av energiförbrukningen i fastigheterna och investeringar i bland
annat effektivare styrning, ventilation samt belysningar.

Trähallen vid Haraholmen. Först ut i en utvecklande flyttkedja.
Foto: Britta Elving Persson
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Verksamhet: Piteå Renhållning och Vatten AB skall,
inom gällande tillstånd och verksamhetsområde, på
ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose
invånarnas och företagens behov med hantering av
avfall samt svara för vatten- och avloppsanläggningarna för Piteå kommuns räkning. Genom enkelhet

NYHETER

INVESTERINGAR

Återvinning Anytime

Under 2020 planeras investeringar
för 89,9 mkr.

Återvinn när du vill, dygnet runt, året runt.
Det kan under 2020 bli verklighet när
Bredviksbergets återvinningscentral satsat
på dygnet runt öppet för piteborna. Även
återbruket kommer att stå i fokus och få ta
större plats på området i och med ett ökat
samarbete med Repris Återvinningsmarknad.
En återbrukshall kommer göra det lättare för
pitebor att lämna av sina saker till återbruk.
Det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt.

Mobilapp
Pireva vill alltid finnas tillgängliga för piteborna. Därför lanseras under 2020 en app
för att underlätta vardagen. I Pirevas app
kommer du bland annat att hitta:
• Passerkort till Återvinning Anytime
• Få notiser om tömning av sopkärl eller

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.

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

Investeringar i Degerängets vattenverk
Dagvattenmagasin i centrala Piteå för att
minska risken för översvämning

Med appen tar du dig
in på Bredviksberget
dygnet runt.

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

Endast kiss, bajs och toalettpapper får slängas
i toaletten.

•

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

•

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

driftstörningar
• Möjlighet att lägga till sommarstugan
• Håll koll på vattenförbrukning och fakturor
• Beställa hem en container

Dricksvattenstrategi
Pireva är stolta över att kunna leverera
vår tids viktigaste livsmedel till piteborna,
nämligen vatten.
För att kunna säkra Piteås goda vatten även
på längre sikt skapas just nu Pirevas dricksvattenstrategi. Reservvatten? Vattentäkt? Kapacitet? Det är några av frågeställningarna
som strategin ska besvara.

Följ oss på
sociala medier
och håll utkik efter
Pirevas nya
app.
Piteås populäraste söndagsattraktion – snart öppet dygnet runt.
Foto: Maria Fäldt
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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.

NYHETER
En viktig mötesplats som
skapar tillväxt
Go Business har etablerat sig i Piteå, Luleå
och Skellefteå. Under de kommande två åren
arbetar Go Business med en digital testbädd för
att kunna stödja entreprenörer och innovatörer
i hela norra Sverige.
Via Kulturarenan samverkar Studio Acusticum
exklusivt med the Metropolitan Opera i New
York för att öka kulturtillgången för alla som
inte kan ta sig till konsertscener eller biografer.
Piteå Science Parks innovationsarbete har lett
till att Piteå utsetts till nordlig nod för Innovationsledarna, en förening som driver gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare i alla slags företag och organisationer.

VISSTE DU ATT...
•

Go Business har sedan starten hjälp över
250 entreprenörer att driva upp sina företag.
Under 2019 har de hjälpt 76 företag.

•

Konserthuset Studio Acusticum har närmare 		
22 000 konsertbesökare varje år.

•

Studio Acusticum och Orgel Acusticum vid
Luleå tekniska universitet räknas till länets 		
främsta turistattraktioner.

•

Piteå Science Park möter över 300 företag och
organisationer varje år genom de olika projekten
och aktiviteterna på innovationsarenan.

•

Genom Piteå Science Parks projekt växlar 		
bolaget upp kommunens bidrag ca. 13 gånger 		
och kan därmed sänka utvecklingskostnaderna 		
för bolaget.

PSP utvecklar Piteås spetsar
Piteå Science Park arbetar nära forskningsinstitut och akademi för att driva
utvecklingen av Piteås starka profilområden: kulturella och kreativa näringar,
cleantech och högteknologiska material. I bolagets tre verksamheter inkubatorn, innovationsarenan och konserthuset möts olika perspektiv och kompetenser för att generera nya idéer, lösningar och upplevelser som gör Piteå
och norra Sverige starkare och intressantare.
Innovationsarenan driver projekt och bygger kluster där företag, forskare
och samhälle samverkar och skapar innovationer tillsammans. Arbetet kan
innefatta allt från att utveckla regionens biobaserade industri till att öka investeringstakten i solel, utveckla digitala upplevelser, stärka spelbranschen i norr
eller jobba för att etablera högvolymsproduktion av kompositer i regionen.
Inkubatorn Go Business stöttar kreativa entreprenörer med affärsrådgivning
och utvecklingsverktyg, kontorsplats och gemenskap med andra nya företagare.
I förinkubatorn och inkubatorsprogrammet utforskas, utmanas och utvecklas
de affärsidéer som behövs för att skapa ett attraktivt och mångsidigt näringsliv.
Konserthuset Studio Acusticum är Piteås kulturhjärta. Här görs varje år 200
konsertproduktioner som lockar både piteåbor och turister. Dessutom är det
en plats för undervisning, forskning, inspelningar och repetitioner. Via den egenutvecklade plattformen Kulturarenan.se görs många av produktionerna tillgängliga
digitalt, tillsammans med upplevelser från andra av landets stora scener.
Eftersom Piteå Science Park behöver finnas nära Luleå tekniska universitet
och forskningsinstitutens verksamhet har bolaget tre innovationsmiljöer:
en på Berget, en på Industrigatan och en i Öjebyn.

Go Business finns för att supporta nya idéer och väcka
intresse för företagande. Det är en inkubatorverksamhet
för norra regionen med visionen att skapa tillväxt genom
att ge förutsättningar för kreativitet och entreprenörskap.
Foto: Anders Westergren
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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 levererar för dessa
pengar.
Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg som jämför kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur
ett medborgarperspektiv. Kommunens kvalitet i korthet drivs
av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och för närvarande
deltar cirka 260 kommuner i detta jämförelsenätverk.

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

Så här läser du tabellerna
Årligen undersöks kommunens kvalitet ur tre perspektiv:
Barn- och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. I
följande tabeller presenteras en redovisning av resultaten för
de tre senaste åren. På grund av att några mått publiceras med
en viss eftersläpning samt att enkätundersökningar inte alltid
utförs årligen finns inte siffror i alla celler. Rutornas färgning
i grönt-gult-rött visar hur Piteå kommuns resultat ligger till
jämfört med de andra kommunerna i jämförelsenätverket. För
varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat,
och de 25 % bästa kommunerna får grön färg, de 25 % sämsta
får röd färg och de 50 % i mitten får gul färg.
Via www.pitea.se/kkik kan du visualisera siffrorna, jämföra
Piteås resultat med enskilda kommuner samt i många fall även
könsuppdela uppgifterna.

2017
5,0

2018
5,1

147 816

153 130

75

79

88

95,0
88,8
90,5

91,9
90,7
91,6
71,2

91,6
92,4
92,6

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev

111 856

105 804

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev

81,4
80,5
139 068

86,5
84,9
137 661

99,4

98,2

BARN OCH UNGA
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år

38

37

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)

43

44
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83,8
82,6

Kommunens
kvalitet
STÖD OCH OMSORG
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde

2017

2018
3

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

3 378

3 529

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som
är viktiga, andel (%)
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB,
kr/inv
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till
särskilt boende, medelvärde
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar,
medelvärde
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - andel av brukarna som helhet är
mycket eller ganska nöjda, (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - andel av brukarna som helhet är
mycket eller ganska nöjda, (%)
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+

SAMHÄLLE OCH MILJÖ
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på
en enkel fråga, (%)
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

95

2019

88
60

6 667

6 995
44

9

13

76

74

75

96

93

93

222 353

237 291

2017
64

2018
65

44

46

79

87

51

49

51
40

53
62

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat
arbeta eller studera, andel (%)
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar),
andel (%)
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

345

370

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

48,1
9

38,3
11

2019

25,8

Klicka in på
WWW.PITEA.SE/KKIK
så du visualisera siffrorna
och jämföra Piteås resultat
med enskilda kommuner
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Var med och påverka
utvecklingen i Piteå kommun:
www.pitea.se/paverka

PITEÅ VÄXER
2010-2019

42 184

Antal invånare
41904
41508

41548

2014

2015

42 296 (nov)
42116

41278
41078
40 892

2010

40942

2011

2012

2013

2016

2017

2018

2019

År

Det bor 42 296 invånare i kommunen, varav 22 % är 0-19 år, 54 % är 20-64 år och 24 % är 65 år och äldre.

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
SURFA IN PÅ WEBBEN!

Här finns det mesta som
du behöver. Schema, matsedel, blanketter m.m.
PITEAPPEN

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.

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

Välkommen!

Besök oss!

Svartuddsvägen 1.
Varmt välkommen!

