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OM DIN KOMMUN
Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

2021

Populärbudget 

Hur används din kommunalskatt? 

Läs mer på sidan 4

Läs mer på sidan 7

Piteå kommun har totalt 15 övergripande mål 
som nämnder, förvaltningar och kommunala bolag 
gemensamt jobbar för att uppnå. Tre av dessa 
mål är prioriterade.

Prioriterade mål 2021: 
SÅ PÅVERKAS 

KOMMUNEN AV COVID-19 
Läs mer på sida 5
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Politisk ledning 
och styrning

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.

Helena Stenberg och Anders Lundkvist 
Kommunalråd Piteå kommun

NU HAR VI LÄMNAT 2020 som går till historien 
som ett mycket annorlunda år. Även arbetet 
med budgeten för 2021 blev annorlunda. Kom-
munfullmäktige beslutade om Verksamhetsplan 
och budget i juni men konstaterade att osä-
kerheterna på grund av rådande pandemi var 
mycket stora och att en ny bedömning skulle 
göras under hösten.

I det som blev en andra budgetomgång är 
osäkerheterna fortsatt stora, men med besked 
från staten om förstärkningar av både generella 
och riktade statsbidrag så finns utrymme för 
satsningar. Effektiviseringskravet på alla nämn-
der utom socialnämnden kvarstår och syftar 
till en omfördelning av resurser till områden 
som äldreomsorg och social omsorg.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET behandlades 
återigen vid kommunfullmäktigesammanträdet 
i november och kompletterades då med 
insatser som till stor del handlar om barn och 
ungas hälsa, satsningar på kulturen samt stöd 
till föreningsliv och näringsliv. Insatser som 
stödjer det nya övergripande målet att Piteå 
ska ha ambitionen att vara Sveriges barn-
vänligaste kommun klubbades också igenom. 
Satsningarna som beslutades är:

• Hälsofrämjande skola med 3 mkr över två år

• Ytterligare en fältassistent med 1 mkr över  
 två år

• Säkrad drift av slalombackarna på Lind- 
 bäcksstadion med 500 tkr för år 2021

• Utlåning av sportutrustning med en upp- 
 startspeng på 250 tkr för år 2021

Värt att veta om din kommun –  
Populärbudget 2021 är en informationsbroschyr  
som produceras av kommunledningsförvaltningen i sam- 
arbete med övriga förvaltningar och bolag. Den delas ut till 
alla hushåll i Piteå kommun och finns även inläst på Daisy- 
skiva, tillgänglig på Stadsbiblioteket.

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

Följ Piteå kommun på Facebook  
I skrivande stund är det 7 305 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

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Består av 51 ledamöter
Ordförande: Stefan Askenryd (S)
Förste vice ordförande: Maria Holmqvist (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: Lena Jarblad (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 (V) 
Vice ordförande: Ingemar Larsson (S) Älvsbyn

GEMENSAM KOST- OCH  
SERVICENÄMND  
Piteå och Luleå kommun 
Består av 6 ledamöter
Ordförande: Marita Björkman Forsman (S)  
Vice ordförande: Bodil Wennerbrandt (S) Luleå

GEMENSAM SERVICENÄMND 
Piteå och Älvsby kommun 
Består av 4 ledamöter 
Ordförande: Anders Lundkvist (S)
Vice ordförande: Tomas Egmark (S) Älvsbyn

GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND
Piteå och Älvsby kommun
Består av 4 ledamöter
Ordförande: Helena Stenberg (S)
Vice ordförande: Tomas Egmark (S) Älvsbyn

KOMMUNENS 
NÄMNDER OCH STYRELSE
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• Dans för alla med 1 mkr över två år

• Fristadsmusiker med 600 tkr över två år

• Stöd till föreningslivet med 750 tkr för år 2021

• Stöd till näringslivet via Tillväxtpolitiska  
 reserven med 1 mkr för 2021

• Närområdespeng med en ökad budget för  
 utvecklingsmedel med 81 tkr 

• Efterdebitering av tillsynsavgifter en upp- 
 startspeng på 250 tkr för år 2021

• Kollektivtrafik med 2,25 mkr över två år  
 för att finansiera nytt avtal med elbussar,  
 ändrad turtäthet och linjesträckning

EN STOR SATSNING på äldreomsorgen 
kommer att ske genom ett riktat statsbidrag, 
som innebär att vi kan förstärka bemanning 
och stärka kompetensen genom att erbjuda 
yrkesutbildning på betald arbetstid. Jackor till 
medarbetare i hemtjänst och bidrag till  
arbetsskor tillkommer också. Socialnämndens 
budget stärks med drygt 19 miljoner och 
utbildningssatsningen är på sammantaget 15 
miljoner.

BUDGETEN FÖR 2021 innebär också att vi 
räknar med ett resultat som gör att vi kan 
trygga investeringar och utvecklingsarbete för 
framtiden. En framtid som kommer att inne-
bära många utmaningar och svåra ställnings-
taganden men också spännande förändringar 
och förbättringar. Ett är säkert och det är att 
vi alltid kommer sätta välfärden främst och att 
vi vill utveckla Piteå i dialog med Dig!

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

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

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

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

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

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

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

NOLIA AB (samägt)
Består av 6 ledamöter
Ledamot: Jonny Åström (SJP)
Ledamot: Stefan Askenryd (S)
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Utvecklingsarbeten i kommunen

Vision, mål och  
strategiska områden

Det finns 15 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål priori-
terade och övriga 12 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 sam-
hällsgemenskap med mångfald som grund och att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande.

Strategiska områden och övergripande mål

ARBETA FÖR ÖKAD INFLYTTNING AV  
BEFOLKNING I ARBETSFÖR ÅLDER 
Det kräver att kommunen skapar goda förutsätt-
ningar för arbetstillfällen och bostadsbyggande i 
hela kommunen och bidra med en högkvalitativ 
förskola/skola och ett rikt och aktivt fritidsliv. Kom-
munen ska erbjuda en mångfald av utbildnings-
möjligheter som bidrar till både inflyttning och 
chans att stanna kvar och arbeta i kommunen.

NÄRINGSLIVSKLIMAT
Kommunen ska verka för tillväxt i befintliga 
företag, etableringar av nya företag och ett 
för bättrat näringslivsklimat. Det är även viktigt 
att stärka Piteå som universitets stad då det är 
tillväxtbefrämjande.

AGENDA 2030 
Under perioden kommer Piteå att ha ett 
särskilt fokus på sex av Agenda 2030s mål. 
Dessa är God hälsa och välbefinnande (3), 
Jämställdhet (5), Minskad ojämlikhet (10), 
Hållbara städer och samhällen (11), Bekämpa 

klimatförändringarna (13) samt Fredliga och 
inkluderande samhällen (16).

Särskilda insatser ska ske som främjar :

• En jämlik och jämställd hälsa
• Klimatanpassning
• Tillit
• Fortsatt fokus på mänskliga rättigheter

MODERN OCH VÄXANDE LANDSBYGD 
Piteå kommun ska tydligare understödja tillväxt i 
de utpekade landsbygdscentra. Det handlar om 
att främja företagsamhet, arbeta för att stärka 
underlaget för service och kommunikationer, ha 
ett utbud av mark och tomter för etableringar 
och bostadsbyggande och visa på attraktiviteten  
i att bo, leva och verka på landsbygden. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Som stor arbetsgivare ska Piteå kommun 
arbeta aktivt för jämställda och hälsofrämjande 
arbetsplatser där medarbetarna känner sig 
motiverade och vill utvecklas tillsammans med 
kommunen. För kommunen som ansvarig 

utbildningssamordnare ska samverkan ske 
mellan kommun, näringsliv och utbildningsverk-
samheter för att utveckla möjligheterna att ge 
kommunens invånare arbete och sysselsättning. 

VERKSAMHETSUTVECKLING MED STÖD AV 
DIGITAL TEKNIK 
För att klara välfärdsuppdraget behövs det 
nya arbetssätt och digitala lösningar. Allt för att 
uppnå högre kvalitet och större effektivitet för 
både medborgarna och medarbetarna. Det 
ställer stora krav på förändring samtidigt som 
det skapar nya möjligheter för engagemang, 
stolthet och delaktighet i utvecklingen av Piteå.

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

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.

Så hanterar kommunen 
covid-19

Staten tar ett stort ansvar för de extraordinära kostnader som virus- 

utbrottet medför. Bland annat har Riksdagen beslutat om utökade 

generella statsbidrag för att stötta offentlig sektor i en tid när lågkon-

junkturen och pandemin leder till minskade skatteintäkter. De åtgärder 

som får direkt effekt hos kommuner är bland annat ersättning för 

ökade sjuklönekostnader samt hälso- och sjukvårdskostnader. Medel 

har också avsatts för att stärka kompetensen i äldreomsorgen, för att 

stödja kollektivtrafiken samt för att utöka antalet tester och bidra till 

smittspårningen. 

BEREDSKAP

Sedan pandemiutbrottet 2020 befinner sig Piteå kommun i stabsläge. 

Stabsläge innebär att kommunen planerar på kort och lång sikt inför 

ett eventuellt förvärrat läge som en följd av pandemin. Staben följer 

händelseutvecklingen, samverkar med regionens aktörer och utgår 

från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer.

Länets berörda myndigheter och kommuner samverkar löpande för 

att ha beredskap för ett förändrat läge.

ANPASSNING AV VERKSAMHETER

Pandemin medför en ökad digitalisering där allt fler arbetar hemifrån 

under lång tid och behöver hitta bra sätt att mötas och samarbeta på. 

Inom Piteå kommun bedrivs sedan några år tillbaka ett kommun- 

övergripande utvecklingsarbete för verksamhetsutveckling med stöd 

av digital teknik med fokus på att utveckla metoder och arbetssätt. 

Pandemin bidrar till att skynda på utvecklingsarbetet. Några exempel 

är att socialtjänsten möjliggjort kommunikation med närstående 

med hjälp av digital teknik och inom skolan använder sig elever och 

lärare av olika läroverktyg som kan användas vid fjärr- och distans-

undervisning. En ”Företagsakut” har öppnat som erbjuder snabb och 

kostnadsfri rådgivning till företag som påverkas negativt av pandemin. 

De kommunala verksamheterna gör olika insatser för att underlätta 

för företag och föreningar i en svår tid. Även kommunala verksam-

heter såsom bibliotek, evenemangslokaler, sim- och gymnastikhallar 

samt idrottsarenor m.m. anpassas till rådande rekommendationer och 

restriktioner. 

PANDEMINS EFFEKTER PÅ PITEÅ KOMMUNS EKONOMI

Pandemin har stor inverkan på kommunens olika verksamheter och 

anpassningar görs fortlöpande för att klara grunduppdragen utifrån 

rådande rekommendationer. Sjukfrånvaron ligger på en högre nivå 

under pandemin jämfört med tiden innan, vilket leder till ökade sjuk-

lönekostnader som kommunen hittills kompenserats för från staten.

De kommunala intäkterna påverkas till viss del negativt till följd 

av rekommendationer om social distansering. Exempelvis minskar 

resandet med kollektivtrafiken och uthyrning av lokaler och idrotts-

hallar kan inte göras som tidigare. För att möta de ökade kostnaderna 

och minskade intäkterna söker kommunen statlig ersättning där så är 

möjligt. Föregående år blev kommunen väl kompenserad från staten 

för merkostnader och kommunen har goda förhoppningar om att det 

statliga stödet består i någon form fram till dess pandemin klingat av.

År 2020 blev ett år som gav Piteå Kommun både utmaningar och 

lärdomar från pandemin covid-19. Dessa lärdomar och erfarenheter 

ger en god och stabil grund för 2021 års fortsatta arbete för att Piteå 

ska klara pandemin på bästa sätt.

Pandemin medför en ökad digitalisering där allt fler arbetar och studerar hemifrån 
Foto: Getty

COVID -19
Ekonomin i Sveriges kommuner och regioner påverkas negativt av pandemin, 
demografins utveckling och en vikande konjunktur. Kommunerna måste 
hantera effekterna av pandemin både idag och kommande år.
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EkonomiEkonomi

Den totala kommunalskatten i Piteå 2021 är 33,84 kr 
för varje beskattningsbar hundralapp. Av dessa pengar 
får kommunen 22,25 kr och regionen 11,34 kr. I skatten 
ingår även en begravningsavgift på 0,25 kr som är obliga-
torisk 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 0,99 kr per hundralapp.

33,84 kr

22,25 kr kommunen

11,34 kr regionen

Personal
TOTALT ANTAL ÅRSARBETARE I PITEÅ KOMMUN
Den 30/11 2020 uppgick det till 3 894 personer varav:

Utbildningsförvaltningen

 • Skola

 • Förskola

 • Övrig verksamhet

Socialtjänsten

 • Äldreomsorg

 • Stöd och omsorg

 • Individ och familjeomsorg

 • Övrig verksamhet

Kultur, park och fritid

Räddningstjänsten

Samhällsbyggnad

Kommunledningsförvaltningen

Fastighet och service

Totalt antal årsarbetare

Totalt

1446

538

576

332

1626

979

401

151

95

91

46

228

132

325

3894

Kommunalskatten

ETT HUNDRA KRONOR100
100

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

FÖRKORTNINGAR
kr kronor
tkr tusen kronor
mkr miljoner kronor

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 fort-
sätter 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 39,6-52,7 mkr.

Utbetalningar totalt 3 134 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 2021.

DIN KOMMUNALA FÖRMÖGENHET 2019 Kr
Piteå Riksgenomsnitt

68 800

14 367

83 167

0

23 194

23 194

59 973

83 725

24 453

108 178

35 778

26 162

61 940

46 238

INVESTERINGAR I KONCERNEN PITEÅ KOMMUN 2021

Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB

AB PiteBo

Piteå Hamn AB

Piteå Renhållning och Vatten AB

Koncernen AB PiteEnergi

Piteå Science Park AB

Totalt koncernen Piteå kommunföretag AB

Piteå kommun nämnder och styrelser

Totalt koncernen Piteå kommun

  tkr

55 000

85 500

6 100

88 120

121 297

125

356 142

173 395

529 537

Inkomst kr

Skatt till kommunen*

UTBILDNING/BARNOMSORG

Därav bland annat:

Barnomsorg

Grundskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

Musikskola

SOCIAL OMSORG

Därav bland annat:

Myndighetsutövning, hälso- & sjukvård

Insatser till personer över 65 år

Barn & familj, missbruk & socialpsykiatri

Vuxna funktionsnedsatta

Psykosocialt stöd vuxna & dagverksamhet

KULTUR OCH FRITID

Därav bland annat:

Park och anläggningar

Bidrag till föreningar, fritidsverksamhet

Kulturverksamhet

ÖVRIGT

Därav bland annat: 

Gator och vägar

Kostverksamhet

240 000

33 007

13 489

3 413

6 313

3 251

342

162

13 142

3 115

5 073

1 577

762

1 774

1 899

968

361

513

 4 477

929

1 210

SKATTEN 2020

360 000

56 290

23 004

5 820

10 766

5 544

584

276

22 412

5 312

8 651

2 689

1 300

3 026

3 238

1 652

615

874

7 636

1 585

2 063

480 000

82 352

33 655

8 515

15 750

8 111

854

404

32 788

7 771

12 656

3 935

1 902

4 426

4 738

2 416

900

1 279

11 171

2 319

3 018

*Skattens storlek bygger på 2020 års beräkning. 
Observera att tabellen inte ger en total redovisning av skatteintäkten.

Om du har en årsinkomst på 360 000 kr kommer 56 290 kr av dessa att gå 
som skatt till Piteå kommun. Denna skattepeng fördelas på olika verksamheter. 
Till exempel bidrar du med 10 766 kr till grundskolans verksamhet och 8 651 kr 
till insatser till personer över 65 år.

Medeltal anställda koncernen Piteå Kommunföretag AB 2020

    

AB PiteBo

Koncernen AB PiteEnergi

Piteå Hamn AB

Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB

Piteå Renhållning och Vatten AB

Piteå Science Park AB

Piteå Kommunföretag AB

Totalt koncernen Piteå Kommunföretag AB

Kvinnor

17

36

1

8

20

12

1

95

Så läser du tabellen

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.

Män

280

167

38

75

210

95

82

19

14

33

40

99

48

88 

798

Totalt

47

116

3

15

86

18

2

287

Män

30

80

2

7

66

6

1

192

Du äger som kommuninnevånare

Anläggningar (skolor, förskolor, gator, m m)

Pengar på bank m.m. och fordringar

Summa

Du är skyldig som kommuninnevånare

I bank

Övrigt

Summa

Din kommunala förmögenhet

0,25 kr begravningsavgift

Inbetalningar totalt 3 134 mkr
Inbetalningar totalt 3 079 mkr

Kommunalskatt 2 153 mkr (69%)

Utjämn.bidrag/generellt statsbidrag 484 mkr (15%)

Avgifter m.m. 424 mkr (14%)

Statsbidrag 43 mkr (1%)

Nya lån 30 mkr (1%)

Inbetalningar totalt 3 079 mkr

Kommunalskatt 2 153 mkr (69%)

Utjämn.bidrag/generellt statsbidrag 484 mkr (15%)

Avgifter m.m. 424 mkr (14%)

Statsbidrag 43 mkr (1%)

Nya lån 30 mkr (1%)

Kvinnor 

1166

371

538

257

1416

884

319

132

81

58

6

129

84

237

3096

Utbetalningar totalt 3 134 mkr

Personalkostnader 2 018 mkr (64%)

Övrigt 737 mkr (24%)

Bidrag 180 mkr (6%)

Investeringar 160 mkr (5%)

Likviditetsökning 39 mkr (1 %)

Utbetalningar totalt 3 134 mkr

Personalkostnader 2 018 mkr (64%) Övrigt 737 mkr (24%)

Bidrag 180 mkr (6%) Investeringar 160 mkr (5%)

Likviditetsökning 39 mkr (1 %)
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Piteå topprankad bland  
Sveriges bästa skolkommuner

Hela 90 % av kommunens barn i åldrarna 1-5 år går i förskolan, 
vilket är fler än i de flesta av landets kommuner. En växande för-
skoleverksamhet innebär en utmaning beträffande bibehållandet 
av samma höga kvalitet och goda service gentemot vårdnads- 
havare. Nästan alla sökande får plats utifrån önskat placeringsdatum.

Resultatet i Piteås grundskolor är mycket gott jämfört med 
andra kommuner i länet och riket i sin helhet. Piteå tillhör 
toppskiktet av skolkommuner vad gäller gymnasiebehörighet 
både bland flickor och pojkar. Samma sak gäller andelen elever 
som klarar samtliga kunskapskrav i alla kurser i årskurs 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.

Gymnasieskolan har utvecklats mycket positivt under de senaste 
åren. Den totala andelen gymnasieelever i Piteå med examen 

inom tre år uppgår till 80 %, vilket är den högsta andelen i Norr-
bottens län. Samtidigt uppgår andelen elever som har uppnått 
grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre 
år 61 %, vilket är en högre andel än tidigare år.

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning i Piteå 
kommun avseende de förutsättningar skolan i Piteå skapar för 
att eleverna ska få en likvärdig utbildning. Skolinspektionens  
bedömning är att skolan i Piteå kommun uppfyller i hög 
utsträckning myndighetens kvalitetskriterier vilket bekräftar det 
goda kvalitetsarbete som görs inom grundskolan och gymnasie- 
skolan i Piteå kommun.

Piteå kommun fortsätter under 2021 att arbeta med utveck-
lingsinsatser för att erbjuda Piteås barn förskolor, skolor och 
fritidshem med god kvalitet.

Piteås förskolor och skolor fortsätter att visa upp goda resultat. Piteå kommun är sjunde bästa 
skolkommun bland landets 290 kommuner i Lärarförbundets årliga rankning av Sveriges bästa skolkom-
mun. Piteå tillhör en av landets bästa kommuner när det kommer till lärarnas behörighet, andel elever 
som fullföljer gymnasiet och andel barn i förskola.

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 1 076 mkr Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 1 076 mkr

Totala investeringar för 2021  
uppgår till 47 mkr. Några av dem är:

• Utbyggnad av Pitholmsskolan

• Strömnäsbackens förskola färdigställs

• Norrfjärdens före detta hälsocentral byggs  
 om till förskola

• Lokalanpassa för automationsutbildning på  
 Strömbackaskolan

• Anpassning av utemiljön i förskolor och  
 grundskolor

INVESTERINGAR VISSTE DU ATT... 
• Strömnäsbackens förskola som öppnar  
 hösten 2021 är en av Norrbottens   
 modernaste förskolor utifrån ett hållbar- 
 hetsperspektiv.

• I Piteå har 97 % av lärarna i kommunal  
 grundskola en pedagogisk högskole-  
 examen. Det är den högsta andelen i hela  
 Sverige.

• Svenskalärarna på Strömbackaskolan har  
 tillsammans med skolforskare skrivit och gett  
 ut boken ”Litteratursamtalets pedagogik” i  
 ett aktionsforskningsprojekt. 

Alla kommunala förskolor och grundskolor i 
Piteå jobbar med språk-och kunskapsutvecklande 
arbetssätt (SKUA), där målet är att berika alla barns 
språkutveckling och skapa en likvärdig för- och 
grundskola. Strömbackaskolans personal ska påbörja 
fortbildning inom SKUA. Utbildningen pausades 
på grund av att allt fokus fick läggas på att klara 
övergången till distansstudier.

Genom statsbidraget Likvärdig skola pågår 
många satsningar för att stärka likvärdigheten och 
kunskapsutveckling i förskoleklass, grundskola och 
fritidshem. Satsningar består bland annat av att 
kompensera elevers olika förutsättningar och behov, 
med exempelvis socionomer i skolan och stöd för 
barn med funktionsvariationer. En del av det riktade 
medlet används inom elevhälsan för att arbeta före- 
byggande och främjande i verksamheterna i form 
av en psykologresurs och ett Närvaroteam. 

NYHETER

Strömnäsbackens förskola som öppnar hösten 2021 är en av Norrbottens modernaste förskolor utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Foto: Marie Öqvist

• I Piteås kommunala förskolor finns nästan  
 2 000 barn inskrivna fördelat på 120   
 avdelningar.

• Skolorna i Böle och Svensbyn har genom  
 sitt kollegiala utvecklingsprojekt, med syfte  
 att stimulera läsintresse och utveckla elevers  
 läsförmåga, uppmärksammats av Skolverket.  
 En film om projektet har publicerats på  
 Skolverkets hemsida och i projektet 
 involverades även elevernas föräldrar genom  
 litteratursamtal i hemmet.

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.

Svenskalärarna på Strömbackaskolan har tillsammans med skolforskare skrivit och gett  ut boken  
”Litteratursamtalets pedagogik” i ett aktionsforskningsprojekt. Bild: Maria Norberg-Johansson
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FASTIGHETS- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN
Kultur, park och fritid ska erbjuda piteborna förutsättningar för ett mångsidigt kultur- och fritidsliv i en livsmiljö som stärker  

folkhälsan samt stimulerar till inflyttning och företagsetableringar. ”Attraktiv kultur, park och fritid – vi gör skillnad”

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

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

Fastighets- och serviceförvaltningen ger 
service på ett professionellt sätt och med 
rätt kvalitet inom måltids- och städverk-
samhet samt fastighetsförvaltning.

Måltidsservice producerar och levererar  
näringsriktiga, kvalitetssäkrade och välsmak-
ande måltider till kommunens kärnverksam-
heter och producerar mat till social- 
tjänsten i Luleå kommun.

Produktion och leverans av mat utförs 
utifrån goda livsmedelsval och miljömässiga 
värderingar.

Städenhetens uppdrag är att säkerställa 
en ren och trivsam inomhusmiljö samt 
bidra till minskad smittspridning. I upp- 
draget ingår också att underhålla och 
vårda lokalerna och dess ytskikt så att 
livslängden förlängs. 

Fastigheter ansvarar för ny-, till- och 
ombyggnationer samt förvaltning av 
kommunens fastigheter. Dessutom utför 
avdelningen bostadsanpassningar och 
tillhandahåller trygghets-, vård- och om-
sorgsboenden samt ett fåtal lägenheter.

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 446 mkr Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 446 mkr

Grundskoleelever har fått rösta på vilka maträtter 
de tycker mest om, vinnande maträtter kommer 
att serveras under 2021 som elevens val. 

Nämnden har satt upp mål om att halvera mat- 
svinnet till 2030 och sätter fokus på frågan 2021 
genom mätningar i förskola, skola och äldreomsorg.

Fastighetsbeståndet har utökats med bland annat 
fyra gruppboenden, en fotbollshall, en förskola 
samt ett vård- och omsorgsboende i samband 
med renodlingen av fastigheter som genomförts. 

NYHETER

Totala investeringar för 2021  
uppgår till 36,3 mkr Några är:

• Renoveringen av stadshuset fortsätter för  
 att säkra upp en bra, trygg och säker arbetsmiljö. 
  Kostnaden beräknas till 25 mkr per flygel.

• Christinaskolans kök och matsal. Omfattar  
 ombyggnad och omvandling av en före  
 detta restaurang samt en konferenslokal till  
 ett tillagningskök och skolmatsal. 

• Renoveringen av Hortlaxgården fortsätter i  
 syfte att skapa en bra boende- och arbetsmiljö.

• Större underhållsarbeten utförs på fastigheter  
 för 11 mkr.

INVESTERINGAR

Ombyggnad och omvandling av en före detta restaurang samt en konferenslokal till ett tillagningskök och  
skolmatsal på Christinaskolan. Illustration: MAF.

NYHETER

VISSTE DU ATT... 
• I Piteå serveras ca 1 200 måltider i   
 förskolan och ca 4 850 måltider i skolan  
 varje skoldag.

• Städarna hanterar ca 1,7 ton osorterat  
 avfall varje vecka.

• I genomsnitt går det 90 stycken automatlarm  
 för brand till SOS per år från fastighetsbe- 
 ståndet. De allra flesta av dem är fellarm.     

Kultur, Park och Fritid har fått i uppdrag att 
inrätta en krisfond till föreningslivet där medel 
kan sökas för förlorade intäkter till följd av pan-
demin. Totalt finns 750 tkr avsatt för 2021, och 
föreningar har möjlighet att söka stöd utifrån 
gällande riktlinjer.

Jubileumsåret 2021 är nu här! I samband med 
Piteå 400 år har Piteå kommun avsatt 1 mkr 
i en jubileumspott, med syfte att skapa ett 
jubileumsår fyllt med aktiviteter och evenemang 
som skapar glädje och stolthet. Föreningar, byar 
och arrangörer kan ansöka om medel från 
potten om de har idéer om aktiviteter eller 
evenemang som är publika. Potten är öppen så 
länge som det finns medel kvar.

Författare, journalister, konstnärer och musiker 
världen över blir förföljda, hotade och fängslade 
för att de utrycker sina åsikter och idéer. Som 
ett led i arbetet med Piteå som MR-kommun 
(Mänskliga rättigheter) och för att stödja 
yttrandefrihet och det fria ordet har kommun-
fullmäktige beslutat att Piteå ska vara en fristad. 
Genom att ge vistelsestipendium till en förföljd 
artist ges de möjlighet att verka i en trygg miljö. 
Nu har Piteå tagit emot sin andra fristadsartist, 
en iransk musiker och aktivist.

INVESTERINGAR
Totala investeringar 2021 uppgår till 8 mkr. Några är:

• Nytt konstgräs på LF Arena, för att klara kraven  
 för en elitarena. Kommande säsong spelar både  
 allsvenskan och div 1 på LF Arena.

• Ny belysning till LED-armaturer på längdarenan,  
 som en del i fortsatt utveckling samt för att   
 förbereda Lindbäcksstadion inför SM 2022.

• Nya bokhyllor på Stadsbiblioteket.

• Renovering av lekparken på Fiolgatan i Öjebyn.

VISSTE DU ATT... 
• Det har producerats 6 kortfilmer av ung- 
 domar på Kaleido, varav en vann andrapris i  
 den nationella filmtävlingen Novemberfestivalen.

• Under 2021 kommer ytterligare två bibliotek 
  göras tillgängliga till kl. 22.00 alla dagar i veckan,  
 året runt.

• Digitala lösningar utvecklas för ökad information  
 till föreningslivet.

• Vaktmästarna spolar isen i LF Arenas ishall  
 ca 2 400 ggr/säsong.

• Skötsel av slaghacksmark förändras för att  
 förbättra för våra pollinatörer.

Nytt konstgräs på LF Arena. Kommande säsong spelar både allsvenskan och div 1 på LF Arena. Foto: Jenny Axelsson

Längst upp: Kultur, park och fritid har investerat i  
nya bokhyllor på Stadsbiblioteket Foto: Åsa Wilen 

Ungdomar producerar kortfilm på Kaleido.  
Foto: Anja Lundström

Justina, Piteås nya fristadsartist.  
Foto: Mathias Lundström.

Nämnd och administration (13 mkr) 3 %

Fastigheter (259 mkr) 58 %

Måltidsservice (134 mkr) 30 %

Städenheten ( 40 mkr) 9 %
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Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 145 mkr Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 145 mkr

KULTUR, PARK 
OCH FRITID

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 bo-
stadsförsörjning 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 byggan-
det i kommunen utvecklas nya former för 
samverkan med näringsliv och byggföre-
tag kring nya bostadsområden. Antalet 
detaljplaner och bygglov ligger fortsatt på 

en hög nivå. Etableringar i närområdet kan 
även medföra ett ökat tryck på bostäder.

Översiktsplanen visar riktning för kom-
mande satsningar, med strategier för byg-
gande av nya stadsdelar samt byggande  
i befintliga stadsdelar och byar. Det 
har startats ett arbete med fördjupade 
översiktsplaner för Öjebyn och framtida 
planer finns för Munksund och Bergs-
viken. Det har även startats ett arbete 
med att ta fram ett planprogram över 

Nördfjärden som syftar till att kartlägga 
de olika intressena som finns i området 
och skapa en sammanhållen planering 
med en gemensam målbild för området. 
I arbetet med planprogrammet har över 
800 medborgare varit med och tyckt till. 
Prioriterade områden för exploatering är 
Berget, Löjan 1, Övre Norrmalm, stadsut-
veckling öster, utveckling av nya villaom-
råden i bland annat Bergsviken och Jävre 
samt nya verksamhetsområden.

Så här betalas förvaltningens verksamheter totalt 330 mkrSå här använder förvaltningen sina pengar totalt 330 mkr

SAMHÄLLSBYGGNAD
Verksamhet: Samhällsbyggnad arbetar för ett attraktivt och hållbart samhälle. 

Dialogen om området vid Nördfjärden är ett viktigt underlag för den fortsatta  
utvecklingen. Foto: Anna Stamblewski

Inom kort skapas ett nytt bostadsområde i Jävre – Lekattheden (röd markering i 
övre högre hörnet) Foto: Piteå kommun

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

DEN FRIA TIDEN
Kultur, park och fritids verksamhetsuppdrag är 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.

KULTUR, PARK OCH FRITID LYSSNAR
En nära dialog med våra medborgare 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.

BIDRAR TILL TILLVÄXT
Kultur-, park- och fritidsfrågorna är viktiga för att vara en attraktiv kom-
mun och bidrar till en stärkt folkhälsa, en viktig del i samhällsutvecklingen 
för att skapa hållbar 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 
lekparker på landsbygden. Badhusparken är del i det gröna stråket som 
sträcker sig från Södra Hamn och vidare genom Stads- och Konstparken 
längs med Norrstrand fram till Fåröbron. Detta gröna stråk vid vattnet 
är viktigt för stadens attraktivitet och för stadsbornas trivsel. Idrotten i 
Piteå är stark och framgångarna för elitlagen stärker varumärket Piteå. 
Damidrotten med fotboll, ridsport, längdskidor och skidskytte i spetsen 
fortsätter skörda stora framgångar.

Inkluderande kultur, inbjudande 
park och inspirerande fritid

Norrstrandspoolen, – ett uppskattad utflyktsmål i Piteå. Foto: Malin Wikberg

Kommunalskatt och statsbidrag (175 mkr) 53%

Riktade statsbidrag (93 mkr) 28%

Avgifter och ersättningar (60 mkr) 18%

Ersättning från kommuner (2 mkr) 1%
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Miljö och hälsa –  
nya digitala lösningar
Samhällsbyggnad har kommunens tillsynsansvar vad gäller 
miljö- och hälsofrågor. Miljö och hälsa inrymmer många olika 
områden. Det handlar inte bara om industrins miljöpåverkan 
utan även maten vi äter, vattnet vi dricker, luften vi andas 
och miljön där vi bor i. För att skydda miljön på bästa sätt 
har regeringen beslutat om olika lagar och regler för hur vi 
ska ta hand om miljön. Reglerna gäller för oss alla - företag, 
föreningar och privatpersoner.

Nu lanserar Piteå kommun flera nya e-tjänster inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. För medborgare och företag innebär 
e-tjänsterna ökad insyn och enklare kontakt med kommunen, 
eftersom e-tjänsterna finns tillgängliga dygnet runt via din 
telefon, läsplatta eller dator.

Inom miljö- och hälsoskydd har följande tjänster lanserats 
eller är på gång:

• Anmälan om misstänkt matförgiftning
• Anmälan/ansökan om enskild avloppsanläggning
• Anmälan/ansökan om installation av värmepump
• Allmänna klagomål (bristande livsmedelshantering,  
 nedskräpning, störande verksamhet etc.)
• Svara på ett grannhörande
Under 2021 kommer förvaltningen även att se över sin till-
synsmodell som bland annat innebär en behovsstyrd tillsyn.

Kompetensförsörjning för 
att möta framtidens behov
Förvaltningen har ett övergripande ansvar för kommunens arbete 
med kompetensförsörjning. I uppdraget ingår att fullgöra kom-
munens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna, 
arbetsmarknadsåtgärder och aktiviteter inom det kommunala 
aktivitetsansvaret. Förvaltningen har också till uppgift att främja 
kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet, vilket kan 
bidra till ett minskat behov av försörjningsstöd.

Som en del i arbetet med kompetensförsörjning är bland annat 
ett framgångsrikt integrationsarbete viktigt för att unga och 
vuxna flyktingar ska välja att stanna kvar i Piteå. Fler piteåbor 
är en förutsättning för att möta arbetskraftsbehov i framtiden. 
För att underlätta vägen till egen försörjning behövs riktade 
insatser, exempelvis språkpraktik och utbildning.

Viktigt med hög trafik- 
säkerhet i kommunen
Kommunen växer, vilket även innebär att trafiken blir mer 
omfattande. Det är därför viktigt att underhåll av kommunens 
gator och vägar utförs, både vinter och sommar, i tillräcklig 
utsträckning för att hålla dessa i ett gott och trafiksäkert skick. 
Kommunen genomför dessutom nya investeringar i kommunens 
vägar och broar samt bidrar även till underhållet av enskilda vägar.

En annan viktig faktor för kommunens trafiksituation är 
kollektivtrafiken. Om fler åker kollektivt så förbättras trafiksi-
tuationen i kommunen. En nyhet inom kollektivtrafiken är att 
från sommaren 2021 kommer Piteås lokaltrafik att trafikeras 
av elbussar. Piteå blir därmed den första kommunen i Norr-
botten som trafikerar sin tätortstrafik med 100 % elbussar. 
Utöver elektrifiering av busstrafiken innebär det nya avtalet 
även tätare turer.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Piteå växer – även utanför staden. Nu inleds 
arbetet med ett nytt bostadsområde med 13 
attraktiva tomter i Jävre. Närheten till länsgränsen 
och expansiva Skellefteå skapar framtidstro och 
förväntan om en gynnsam utveckling i Jävre, ett 
av kommunens fem landsbygdscentra.

Piteå håller på att införa digital registrering av 
parkering som bland annat innebär att den 
fysiska P-skivan försvinner och ersätts med en 
digital lösning.

Repris ska under 2021 starta upp en fritidsbank. 
Där lånar man ut begagnad utrustning som är 
skänkt av allmänheten. Det kan vara allt från 
skridskor, hockeyklubbor och skidor till fotbolls-
skor, tennisracket eller ridhjälmar. Utrustningen 
återanvänds till dess att hela livslängden är nyttjad, 
vilket är bra både för människa och miljö.

NYHETER
Totala investeringar 2021  
uppgår till 22,1 mkr. Några är:

• Reinvestering i det kommunala vägnätet

• Strategiska markinköp

• Universitetsområdet (Berget)

INVESTERINGAR
• En vandringsled är iordningställd inom  
 Sandängesstrandens naturreservat. Tanken  
 är att främja naturupplevelser och ge  
 besökare möjlighet att vandra 5-6 km  
 genom olika naturmiljöer i området.

• Antalet som studerar inom vuxenutbild- 
 ningen på ett år är drygt 1 500 Pitebor.

• Av de flyktingar som placeras (får kom- 
 munplacering i Piteå) så väljer ca 80 % att  
 stanna kvar i Piteå.

• Piteå kommun är med och samverkar för  
 att digitaliseringen ska innebära en förbättrad  
 service för landsbygden. 

• En transport av en vinge till ett vindkraft- 
 verk är ca 76 m lång, ca 4 m bred och ca  
 70 ton tung.

VISSTE DU ATT... 

Foto: Uddevalla specialtransporter.

Från  
sommaren  

2021 kommer 
Piteås lokaltrafik 
att trafikeras av 

elbussar. 

En del av vandringsleden i Sandängesstrandens naturreservat. Foto: Peder Ljungqvist.
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Socialtjänsten har ett viktigt uppdrag i samhället och 
styrs av vad som anges i ett flertal lagstiftningar ; social- 
tjänstlagen, LSS, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om 
vård av missbrukare och lagen om vård av unga. Syftet 
med lagarna är att ge stöd till människors behov av 
omsorg, omvårdnad samt ekonomisk och social trygg-
het. Lagarna ska ge människor en jämlikhet i levnads-
villkor och en möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. 
Socialtjänstens samlade resurser ska användas på rätt 
sätt, för att göra rätt saker, i rätt tid.

EN INGÅNG
Avdelningen fattar myndighetsbeslut om insatser för 
personer som på grund av ålder, funktionsnedsättning 
eller sjukdom 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 till denna avdelning. 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 demensstöd.

PSYKOSOCIALT STÖD TILL VUXNA
Denna avdelning ansvarar för kommunens särskilda  
boenden för personer med olika funktionsnedsättning 
samt daglig verksamhet.

SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE
I kommunen finns elva särskilda boenden med totalt 
531 platser. Dessutom finns nio ”i väntan på-platser”  
på Norrgården.

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 för äldre, mötesplats, trygghetstelefoner, 
hemtagningsteam och kontakt- och aktivitetsskapande 
insatser i lokaler för Samvaron.

Hemsjukvården är en verksamhet inom socialtjänsten 
som innebär ett ansvar dygnet runt för medborgare 
som är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser och är 
inskrivna i hemsjukvården.

TRYGGHETSBOENDE
Trygghetsboende är till för den som kan bo själv, ibland 
med viss hjälp av hemtjänst. Idag finns trygghetsboenden 
i Öjebyn, Hortlax och centrala stan.

Socialtjänsten fortsätter 
resan mot framtiden
Socialtjänsten går in i 2021 för att anta utmaningen med demografiutvecklingen, det vill säga att 
det blir allt fler äldre i behov av stöd i samhället. Arbetet med fler digitala tjänster till medborgarna 
fortsätter, i syfte att förenkla kontakterna.

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.

Din tid kan 
göra stor 
skillnad

Ett samverkansprojekt mellan Socialtjänsten och 
Svenska kyrkan, Kompassen, är nystartad. Verksam-
heten fungerar som en mötesplats med aktiviteter.

All personal inom kommunens socialpsykiatri har 
eller planeras få utbildning inom den evidens- 
baserade metoden Ett självständigt liv (ESL). De 
jobbar också med delaktighetsmodellen (DMO).

Från 2021 kommer socialtjänstens fältassistenter 
att utökas med en person.

Socialtjänsten har beviljats medel av Länsstyrelsen 
i Norrbotten till ett projekt som ska arbeta 
med verkningsfulla insatser mot mäns våld mot 
kvinnor under ett års tid. Fokus ligger på att syn-
liggöra, förbättra och främja intern samordning 
och extern samverkan. Projektet knyter även an 
till kommunens arbete med mänskliga rättigheter 
samt kvinnors/flickors hälsa.

Ett nytt EU-projekt för validering är startat under 
hösten 2020 och fortsätter till och med 2022. 
Det innebär att tillsvidareanställd personal inom 
särskilt boende för äldre och hemtjänst erbjuds 
att validera sin kompetens för att sedan kunna 
skaffa sig formell utbildning.

Socialtjänsten har startat Äldreomsorgslyftet 
under hösten 2020 genom att drygt 20 tills- 
vidareanställd personal utan formell utbildning 
erbjudits att utbilda sig med lön. Under 2021 
fortsätter satsningen genom att mer personal 
erbjuds delta i lyftet.

NYHETER VISSTE DU ATT...  
• Socialtjänsten planerar att bygga ett nytt  
 särskilt boende för äldre på Strömnäsbacken  
 samt planerar för att starta en bostad med  
 särskild service för personer med LSS-beslut.

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

• Socialtjänsten testar VR-utbildning i förflytt- 
 ningsteknik för personal.

• Socialtjänsten introducerar en ny e-tjänst  
 efter årsskiftet, för ansökan om ekonomiskt  
 bistånd.

• Socialtjänsten får ett tillskott i budget om  
 19,2 mkr för 2021 och framåt. Dessa pengar  
 är avsedda för äldreomsorgen och planeras  
 att bland annat användas till arbetskläder  
 och ökad bemanning.

Totala investeringar för 2021  
uppgår till 2 mkr och är:

• Reinvesteringar av möbler till boendena

• Nytt verksamhetssystem

• Distansöverbryggande teknik

• Investeringsprojektet ”Kyld tilluft” som  
 syftar till att förbättra boendenas inom- 
 husmiljö för både brukare och personal

• Projekteringen av det nya särskilda   
 boendet för äldre på Strömnäsbacken  
 fortsätter

INVESTERINGAR

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 1 126 mkr Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 1 126 mkr

Socialtjänsten satsar på bättre inomhusmiljö  
för både brukare och personal genom  
projektet ”Kyld Tilluft”.  
Foto: Helene Markström. Ill: Getty.

SOCIALTJÄNSTEN

Kommunalskatt och statsbidrag (902 mkr) 80%

Interna intäkter SOC (100 mkr) 9%

Avgifter och ersättningar (35 mkr) 3%

Ersättning från försäkringskassan (89 mkr) 8%

Nämnd och administration (63 mkr) 5%

En ingång (177 mkr) 16%

Hälso- och sjukvård (91 mkr) 8%

Barn & familj, missbruk och socialpsykiatri
(146 mkr) 13%
Ordinärt boende (100 mkr) 9%

Särskilt boende för äldre (338 mkr) 30%

Vuxna funktionsnedsatta (66 mkr) 6%

Psykosocialt stöd till vuxna och daglig
verksamhet (145 mkr) 13%
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ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET

Verksamheten

Regeringen har tillsatt en utredning som ska 
se över reglerna och föreslå reformer för att 
förbättra rekryteringen av och stödet till gode 
män, förvaltare och andra ställföreträdare. 
Översynen syftar bland annat till att förbättra 
tillsynen inom området, skapa bättre förutsätt-
ningar för att kompetenta personer ska ställa 
upp som ställföreträdare och stärka enskildas 
ställning och skydd. I slutändan handlar det om 
att de personer i samhället som är i behov av en 
ställföreträdare ska kunna lita på att de får den 
hjälp och det stöd som behövs. Uppdraget ska 
redovisas senast februari 2021.  

God man  
och förvaltare

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

NYHETER

Foto: Getty

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

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

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

Överförmyndarnämnden utövar årligen tillsyn över gode män och för-
valtare bland annat genom att granska de årsräkningar och redogörelser 
de är skyldiga att lämna in. Rekrytering av gode män och förvaltare sker 
kontinuerligt 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!

VISSTE DU ATT... 
• I december 2020 hade 417 personer god  
 man eller förvaltare förordnad för sig i Piteå  
 kommun och Älvsbyns kommun.

• I december 2020 hade 255 personer upp- 
 drag som god man eller förvaltare.

• Överförmyndarnämnden år 2019 hade  
 tillsyn över huvudmäns tillgångar motsvarande  
 ett värde av 270 mkr.

Räddningstjänstens 
verksamhet 
Den operativa verksamheten svarar för 
insatser vid olyckor eller vid överhäng-
ande fara för olyckor. Samtliga olyckor 
undersöks för att i skälig omfattning 
klarlägga orsak, förlopp och hur insatsen 
har genomförts. 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 per-
soner 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 förbyggande verksamheten har 
till huvuduppgift att underlätta för den 
enskilde samt utöva tillsyn. Att under-
lätta för den enskilde sker i första hand 
genom rådgivning, information och 
utbildning. Tillsyn av brandskydd samt 
hantering av brandfarliga och explosiva 
varor genomförs regelbundet för att 
kontrollera efterlevnaden av de lagar 
och regler som gäller. Räddningstjänsten 

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

Kommunens säkerhetsorganisation, som 
består av representanter från kommunala 
förvaltningar och bolag samt kommun-
chefen, arbetar aktivt för att skydda liv, 
hälsa, egendom och miljö. Säkerhetsar-
betet går i cykler, från att identifiera risker 
– förbygga dem – begränsa dem – följa 
upp för att förbättra om det skulle 
hända igen. Piteå kommuns säkerhets-
organisation arbetar aktivt med det 
kommunövergripande säkerhetsarbetet 
som omfattar fem områden: skydd mot 
olyckor, krishantering inklusive civilt 
försvar, internt skydd, säkerhetsskydd 
och informationssäkerhet.

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 51 mkr Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 51 mkr

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

Ny räddningsbåt införskaffas under  
2021 för att effektivisera räddningstjänstens 
möjligheter till räddningsinsats till sjöss.

INVESTERINGAR

VISSTE DU ATT... 
• Räddningstjänsten har 21 personer i bered- 
 skap dygnet runt, redo att rycka ut och hjälpa  
 till vid en olycka.

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

• Räddningstjänsten larmas årligen cirka 800  
 gånger till olika händelser, exempelvis bränder,  
 trafikolyckor och automatiska brandlarm.

• 98,5 % av Piteå kommuns och 99 % av  
 Älvsbyns kommuns invånare får hjälp av  
 räddningstjänsten inom 30 minuter.

Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn fortsätter sitt 
arbete att samordna och likforma arbetssätten 
mellan stationerna inom Piteå och Älvsbyns 
kommun. Samövningar i olika former kommer 
utföras under hela året för att effektivisera 
arbetet med att förhindra och avhjälpa olyckor i 
samhället. En ny räddningsbil till heltidsstationen 
i Piteå och en ny tankbil till deltidsstationen i 
Älvsbyn levereras båda i början av 2021. Arbete 
med att implementera dessa fordon i verksam-
heten påbörjas så fort de är på plats.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Räddningstjänstens nya 
gemensamma emblem.
Illustration: Tone Brunes

Överförmyndarnämnden fortsätter arbetet med att utveckla fler digitala tjänster. Foto: Getty.

Din tid kan 
göra stor 
skillnad

Nämnd och administration (3 mkr) 6%

Operativ verksamhet (43 mkr) 84%

Förebyggande verksamhet (3 mkr)  6%

Säkerhetsarbete (2 mkr) 4%

Kommunalskatt och statsbidrag (39 mkr) 76%

Avgifter och ersättningar (1 mkr) 2%

Ersättning från kommuner (11 mkr) 22%
Kommunalskatt och statsbidrag (39 mkr) 76%

Avgifter och ersättningar (1 mkr) 2%

Ersättning från kommuner (11 mkr) 22%
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PiteBo kommer att under 2021 kunna erbjuda 
hyresgästerna möjlighet att betala sin hyresavi 
via e-faktura.

Bolaget kommer inom kort att uppgradera 
fastighetssystemet vilket gör fler digitala  
tjänster möjliga, exempelvis digital signering  
av hyreskontrakt.

I slutet av 2020 och under 2021 delar PiteBo 
ut broschyren ”Bry dig!” som handlar om våld 
i nära relationer och vad man som medmänniska 
eller granne kan göra.

NYHETER

Verksamhet: AB PiteBo’s huvuduppgift är att på 
uppdrag av Piteå kommun arbeta för att på ett kost-
nadseffektivt sätt genomföra kommunens bostads- 
politiska 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 bostä-
der i en miljö där människor trivs och kan utvecklas 

på ett postitivt sätt med inflytande på sitt boende.

Bolaget ska vara delaktig och ledande i arbetet att 
uppfylla Piteå kommuns ansvar inom bostadsför-
sörjningen i kommunen. Därför ska bolaget ha en 
marknadsandel inom Piteå kommun avseende bo-
städer som upplåts med hyresrätt som långsiktigt 
uppgår till minst 45 % och högst 55 %.

AB PiteBos budgeterade investeringar  
för 2021 uppgår till 85,5 mkr och  
avser bl.a

•   Elevbygget på Berget som innebär  
 nyproduktion av åtta lägenheter.

•   Genomförande av stambyte med inklude- 
 rande badrumsrenoveringar på Kanalgatan  
 7-9, Storgatan 12-14 samt på Källvägen 1.

•   Renovering av Centrumområdet etapp 2,  
 som innefattar fortsatt renovering av garage- 
 taket samt helt nya utemiljöer.

147 miljoner kr för upprustning 
av PiteBos hyreshus
PiteBo fortsätter arbetet med att rusta upp de äldre hyreshusen, där de stora behoven 
finns. Under 2021 kommer rekordmånga adresser i bolagets ägo att renoveras. Det 
innebär bland annat stambyten med nya badrum, nya tak, fönster, hissar och fasad- 
byten samt nya ventilationsanläggningar.

Arbetet med att införa IPTV fortsätter med målsättningen att förbereda för digital 
TV i ytterligare 1 400 lägenheter. Senast i mars 2022 ska övergången till modern 
TV-teknik vara klar då det analoga kabel-TV nätet släcks ned.

Inom Centrumområdet genomförs etapp 2 som innebär renovering av garagetaket 
samt etablering av ny utemiljö på två av innergårdarna.

Förskolan Cypressen flyttar från Källvägen 1 där PiteBo kommer att uppföra nya 
lägenheter i byggnaden. I samband med detta byts avloppsstammar och nya badrum 
görs i alla lägenheter. Renoveringen av Källvägen planeras vara klar under 2022.

Verksamhet: AB PiteEnergi ska på ett miljö- 
mässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose  
invånare och företag inom, i huvudsak Piteå 
kommun, med energi i form av el, fjärrvärme 
samt infrasturktur inom data- och telekom-
munikationsområdet. 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 kon-
kurrenskraftig prissättning samt en väl utvecklad 
miljöprofil på de produkter och tjänster man 
tillhandahåller.

Bolaget ska också genom en långsiktig, aktiv och 
väl strukturerad utvecklingsverksamhet arbeta 
för en ökad tillgång, produktion och användning 
av förnyelsebar energi.

INVESTERINGAR
AB PiteEnergi budgeterade investeringar 
för 2021 uppgår till 121,3 mkr, däribland:
 
• Elnät

• Värme och Kyla

• Bredband

• Elproduktion
 
Bolaget arbetar för ett så stabilt elnät som  
möjligt och levererar el till ca 23 000 kunder.  
Investeringar görs i utveckling och förstärkning 
av elnätet bland annat genom att reinvestera 
i fördelningsstationer och att vädersäkra 
luftledningsnätet.

PiteEnergi har investerat i och byggt ut fiber-
nätet så att fler medborgare ska få tillgång 
till bredband och kunna surfa med högre 
hastigheter än tidigare. Nya investeringar i 
förbättrad redundans innebär att tillgänglig-
heten ökar och risken för avbrott minskar. 
Under året fortsätter fiberutbyggnaden även 
på landsbygden.

För att fjärrvärmekunderna ska få en hållbar, 
prisvärd och ännu mer driftsäker fjärrväme- 
leverans, fortsätter vi under året att investera 
i bättre övervakning för snabbare felavhjälpning.

Tack vare stora satsningar på investeringar 
vill bolaget bidra till hög leveranssäkerhet på 
ett tryggt, hållbart och säkert sätt alla dagar, 
dygnet runt och oavsett väder. På så sätt 
bidrar bolaget till lokaltänksam utveckling 
och investerar för Pitebornas bästa.

Bolaget lanserar under året en kundapp som 
ger kunderna bättre information om sina 
tjänster som exempelvis aktuell elförbrukning 
och störningar. Kundappen ger även möjlighet 
att lansera nya tjänster för en bättre kund-
upplevelse. 

Antalet elbilar och hybridbilar kommer att  
eskalera under kommande år. Bolaget verkar 
för att möta kundernas behov av laddning 
med olika lösningar inom det specifika infra-
strukturområdet.

Bolaget satsar på framtidens digitala infra-
struktur genom att bygga ut det befintliga 
fibernätet med ett nät för smarta sensorer. 
Genom satsningar i sensornätet vill bolaget 
bidra till utvecklingen av smarta tjänster och 
digitaliseringen i Piteå. Tekniken med sensorer 
möjliggör nya tjänster och smarta lösningar 
både för kunder inom näringslivet och privat.

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

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

• PiteEnergi bygger ut bredband i landsbygden

• PiteEnergi bygger ett sensornät som en del  
 i att utveckla Piteå till ett smart samhälle

VISSTE DU ATT... 
• Byggprogrammet på Strömbacka  
 gymnasium har byggt hyreshus åt PiteBo  
 sedan 60-talet. Ett unikt samarbete mellan  
 Allmännyttan och den lokala gymnasie- 
 utbildningen i Sverige.

• PiteBo lottar vanligtvis ut en lägenhet  
 i veckan via ”Direkt-24h”utan krav på  
 köpoäng. Läs mer om det på  
 www.pitebo.se

• PiteBo samverkar med våra hyresgäster  
 via deras gårdsgrupper. Om du vill skapa  
 en gårdsgrupp i ditt bostadsområde –  
 kontakta PiteBo.

INVESTERINGAR

Ett lokalt och hållbart  
energibolag

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.

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.

Energihuset PiteEnergi. Foto: Jessepix

Illustration: Ulrika Weinz

Jörgen Andersson-Strand, VD PiteEnergi. 
Foto: KMH Fotografi
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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 hamn-
verksamheten. Verksamheten skall bedrivas på  
ett sådant sätt att den utgör ett konkurrenskraftigt 
alternativ vid godstransporter.

Piteå Hamn ABs budgeterade  
investeringar 2021 uppgår till 6,1 mkr. 

Budgeterade investeringar ligger på en betydligt 
lägre nivå än tidigare. Dessa avser i huvudsak 
förbättringsåtgärder och reinvesteringar av 
infrastruktur.

Bolaget äger och utvecklar anlägg-
ningarna inom Piteå Hamn och bidrar 
till effektiva transportlösningar som  
är till nytta för regionalt näringsliv.
Bolaget Piteå Hamn AB förvaltar och utvecklar Piteå Port & Hub. Verksam-
heten vid hamn- och logistikområdet förväntas ha en fortsatt stabil utveckling. 
Det gäller godsflöden från skogsindustrin och även för projektlaster samt  
petroleumprodukter. Godsflöden kopplat till Europas största vindkraftspark  
i Markbygden fortsätter under ytterligare ett antal år. 

Investeringar i lagringsytor samt en helt ny hamndel, förbättrade gatefunktioner 
och skalskydd är nu färdigställt och driftsätts under  början av 2021.  En upp-
handling har skett av operatör för den nya hamndelen, vilket tillföll Shorelink 
som då kommer att operera hela det sammanlagda verksamhetsområdet. 
Detta förväntas leda till positiva synergier för framtiden.

Verksamhet: Piteå Näringsfastigheter AB skall främja 
sysselsättningen och bidra till en differentiering av näringsliv 
och arbetsmarknad inom Piteå kommun genom att uppfö-
ra, äga, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och lokaler 
för industri-, kontors-, utbildnings- och offentlig verksamhet 
samt handel. Därutöver äga och förvalta aktier i dotter- och 
intressebolag vars verksamhet ligger i linje med bolagets 

ändamål, utan att det innebär spekulativ verksamhet.

Bolaget skall med beaktande av kommunens tillväxtpolitiska 
ambitioner bedriva sin verksamhet på ett affärsmässigt 
och kostnadseffektivt sätt men i vissa fall med ett kalkylerat 
högre risktagande än vad som kan vara affärsmässigt 
motiverat om detta bidrar till en ökad sysselsättning 
inom kommunen.

Under 2020 har koncernen Piteå Närings- 
fastigheter växlat upp i sitt arbete med hållbarhet 
i fokus. På Furunäsets företagsby har ett sam- 
arbete växt fram med en lokal biodlare. Det 
finns numera en bikupa som bidrar till den 
biologiska mångfalden placerad på området. En 
ny cykelparkering har tillskapats vid entrén till 
borgen och det har investerats i en automatisk 
cykelpump både på Berget och Furunäsets 
företagsby, allt för att främja folk att ta cykeln  
till jobbet.

Utöver dessa satsningar, så fortsätter koncernen 
Piteå Näringsfastigheter under 2021 att satsa 
på solenergi, den senaste satsningen är en 
solcellspark på taket till det s.k. Step in & 
Nordea-huset på Furunäset.

VISSTE DU ATT... 
• I koncernen finns en åldersskillnad på ca  
 130 år mellan de äldsta fastigheterna i  
 beståndet och de som kommer stå klara  
 under 2021.

• Bland koncernens hyresgäster finns en  
 bred mix, allt från mekanisk verkstad,  
 tillverkande industri till friskvårdsanlägg- 
 ningar, restauranger, kontor och callcenter- 
 verksamhet.

• Oavsett vilken lokal som eftersöks, är  
 chansen stor att koncernen Piteå Närings- 
 fastigheter kan tillgodose behovet.

VISSTE DU ATT... 
• Regeringen har formulerat en nationell  
 godstransportstrategi och nyligen en elek- 
 trifieringsstrategi. Detta pekar tydligt ut  
 riktningen att Sverige ska bli världens första  
 fossilfria välfärdsland och att sjöfart och  
 hamnar är viktiga funktioner i ett kapacitets- 
 starkt och hållbart transportsystem.

• Piteå Hamn är en av flera kommunala  
 aktörer som arbetar för att utveckla Hara- 
 holmen som ett unikt och attraktivt industri- 
 område med närhet till sjöfart, järnväg och  
 E4. En av målsättningarna är att attrahera  
 fler företag och därmed också stärka  
 hamnens utbud av tjänster.

• Visste du att Piteå Hamn från 2021 omfattar  
 ett verksamhetsområde som har passerat  
 500 000 m2 med uppgraderat skalskydd.

Den totala investeringsbudgeten  
för koncernen 2021 uppgår till 55 mkr.

• Underhåll, effektivisering och anpassningar av 
  koncernen Piteå Näringsfastigheters befintliga  
 bestånd

• Utbyggnad av Polisens lokaler inne i centrala  
 Piteå

• Renovering av Granvägen 2 i Öjebyn för att  
 möjliggöra omflyttning av hyresgäster från  
 industriområdet Myran

Den nya hamndelen tas i drift 2021. Foto: Maria Fäldt.

Piteå Näringsfastigheter ser en ökning i efterfrågan både vad gäller ny- och ombyggnationer.  
Foto: Maria Fäldt

Bolaget har under 2020 avslutat investeringen 
i en ny hamndel för 200 mkr. Denna tas i drift 
under 2021 och möjliggör fler fartygsanlöp och 
fler kombinerade transporttjänster till nytta för 
regionalt näringsliv.

Verksamheten har varit begränsat påverkad av 
Coronapandemin. Det har förekommit vissa 
mindre störningar i de internationella godsflö-
den som passerat hamnen. Vad gäller trafiken 
via svenska hamnar i stort har det visat en kraf-
tig minskning av passagerar- och kryssningstrafik, 
men endast mindre påverkan på godstran- 
sporter och inom vissa segment.

NYHETER NYHETER

INVESTERINGAR

INVESTERINGAR

Med fokus på utveckling 
av Piteås näringsliv
Under 2021 förväntar sig koncernen Piteå Näringsfastigheter en stor efterfrågan 
av både nybyggnationer och ombyggnationer.

2020 var ett utmaningens år där koncernen som fastighetsägare tillsammans 
med hyresgäster och samarbetspartners lyckades hålla igång och hitta lösningar 
på vägen fram genom nya och föränderliga förutsättningar. Dock så medförde 
pandemin att bolaget såg färre förfrågningar på om- och nybyggnationer samt 
färre omflyttningar då många verksamheter valde att vara defensiva och vänta 
med de satsningar de har behov av.

Nu ser koncernen Piteå Näringsfastigheter att det under hösten 2020 återigen 
bildas nya bolag, en del bolag växer och en del bolag ställer om helt till nya 
marknader. Detta har medfört att koncernen ser en ökande efterfrågan både 
vad gäller nybyggnationer och ombyggnationer. Koncernen ser även en fortsatt 
efterfrågan på hållbarhetsanpassningar och effektiviseringar. Detta kommer att 
föra med sig investeringar som till exempel uppdateringar av både ventilations-
system och av belysning i fastigheter, men även nyinvesteringar i till exempel 
solenergi.
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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 avloppsanläggning-
arna för Piteå kommuns räkning. Genom enkelhet 

och ekonomiska styrmedel skall bolaget verka för 
en ökad återvinning och en minskning av avfalls-
mängder till deponi. Producerat vatten ska vara av 
god kvalité och omhändertagandet samt reningen 
av avloppsvatten och liknande ska ske så att vatten-
miljön skyddas.

ÅTERVINN NÄR DU VILL
En del i arbetet att underlätta för Piteborna och 
skapa tillgänglighet är projektet ”Återvinning 
Anytime” som pågått under 2020. Återvinning 
Anytime innebär att kunden kommer att kunna 
återvinna när som helst, dygnet runt - året om. I 
början av 2021 startas ett pilottest för att säker-
ställa att allt fungerar som det ska, för att sedan 
kunna lansera tjänsten till alla Pitebor till våren.

GAMLA SAKER BLIR TILL NYA
Under 2021 kommer den nya återbrukshallen 
på Bredviksbergets avfallsanläggning att öppna.
Den kommer att vara bemannad dagtid i ett 
samarbete med Repris Återvinningsmarknad. 
Syftet med återbrukshallen är att se till att saker 
som du kanske inte behöver längre kan komma 
till nytta för någon annan. På så sätt bidrar alla 
till ett mer hållbart samhälle som inte tär lika 
mycket på befintliga miljöresurser.

DIGITALISERING
Pireva vill använda ny teknik för att utvecklas  
i takt med att samhället digitaliseras allt mer. 
Därmed kommer bolaget att lansera en App 
i vår. Dels kommer Appen vara nyckeln in till 
Bredviksbergets avfallsanläggning, men även ett 
nytt sätt för bolaget att på sikt kunna erbjuda 
tjänster på ett enkelt och smidigt sätt för kun-
derna. Vi håller även på att byta ut vattenmätare 
till digitala mätare som mäter vattenförbrukningen 
digitalt. Dessa satsningar möjliggör nya vägar 
fram att skapa bästa möjliga service till Pirevas 
kunder.

 

Under 2021 planeras investeringar  
för 88,1 mkr. 

• Inom Vatten ligger den större delen av 
 Pirevas totala investeringsbudget, riktat  
 mot återinvesteringar av VA-ledningsnät  
 och VA-verk.

• Inom Återvinning ligger tyngdpunkten på  
 fortsatt utveckling av Bredviksbergets avfalls- 
 anläggning.

Huvudsyftet med de budgeterade investeringarna 
är att säkerställa leveranssäkerhet och kvalitet 
för vatten och avlopp samt att även utöka till-
gängligheten och servicen kring de tjänster som 
Pireva utför.

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 inkuba-
torn, innovationsarenan och konserthuset möts olika perspektiv och kom-
petenser för att generera nya idéer, lösningar och upplevelser som gör Piteå 
och norra Sverige starkare och mer intressant.

Inkubatorn Go Business stöttar kreativa entreprenörer med affärsrådgivning 
och utvecklingsverktyg, kontorsplats och gemenskap med andra nya före-
tagare. I förinkubatorn och inkubatorsprogrammet utforskas, utmanas och 
utvecklas de affärsidéer som behövs för att skapa ett attraktivt och mång- 
sidigt näringsliv.

Konserthuset Studio Acusticum är Piteås kulturhjärta. Här görs ett normalår 
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 produktio-
nerna tillgängliga digitalt, tillsammans med upplevelser från andra av landets 
stora scener.

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 inves- 
teringstakten i solel, utveckla digitala upplevelser, stärka spelbranschen i norr 
eller jobba för att etablera högvolymsproduktion av kompositer i regionen.

Verksamhet: Piteå Science Park ska på ett 
kostnadseffektivt sätt bedriva försäljning av tjänster 
avseende utbildning och forskning, näringslivsut-
veckling inom kulturella och kreativa näringar samt 
inom cleantech området. Verksamheten ska bedrivas 
med inriktning på interaktion mellan kultur, forskning, 
utbildning och näringsliv.

VISSTE DU ATT... 
• Piteå Science Park samarbetar med över 100   
 företag i olika kluster.

• Piteå Science Park ger stöd till fler än 50 företag  
 varje år i bolagets projekt.

• Go Business har sedan starten hjälpt över 250   
 entreprenörer att förverkliga sina idéer och   
 utveckla sina företag. Fyra av fem är fortfarande  
 verksamma. 59 företag har fått stöd under 2020.

• Studio Acusticum har efter att pandemin slog till  
 i våras, producerat 60 digitala konsertproduktioner  
 som hittills setts av 500 000 personer, via   
 Live@Acusticum.

VISSTE DU ATT...  
• Piteås vatten har sitt ursprung från  
 glaciärerna i Sulitelmamassivet.

• Vattnet i Piteå kommun är mjukt. Det inne- 
 bär att du inte behöver lika mycket tvätt- 
 medel för att din tvätt ska bli ren.

• Sandholmens avloppsreningsverk är till 60%  
 självförsörjande på el och värme.

Klass 5 på Norrbyskolan tog hem priset i årets upplaga av designtävlingen Återvinnaren, 
där vinnaren får sitt bidrag stripat på en av Pirevas sopbilar. Foto: Petter Häggkvist 

Piteå Science Park har bidragit till att möjliggöra 
en investering på drygt 20 mkr i en press för 
högvolymsproduktion till innovationsmiljön 
i Öjebyn. Det gör det lättare att testa och 
utveckla nya produkter och processer i hållbara 
kompositmaterial.

Tillsammans med bland annat ett lokalt trä-
industribolag är Piteå Science Park med och 
utvecklar digitaliseringsmodeller för enklare köp 
av prefabricerade soltak.

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.

Sedan 2019 arbetar Go Business med att 
digitalisera sitt erbjudande för att kunna stötta 
kreatörer, entreprenörer och innovatörer i hela 
norra Sverige. Nu är det möjligt att ta del av Go 
Business stöd oavsett var i norra Sverige du bor.

NYHETER

INVESTERINGAR

Följ oss på  
sociala medier  

och håll utkik efter 
Pirevas nya  

app.

NYHETER

Fyra leende personer sitter utspridda i ett konferensrum med datorer framför sig. Framför dem finns en 
vit vägg med en skärm som visar fem deltagare som är med på distans samt en presentationbild.  
Foto: Anders Westergren

Alltid framåt!
Alltid framåt är en av Pirevas värderingar och symboliserar vikten av att 
hela tiden utvecklas som bolag. En stor del i bolagets utvecklingsresa är att 
skapa bättre förutsättningar för Piteborna och företagen inom kommunen, 
samt att återvinna mer och på rätt sätt. Pireva strävar efter tillgänglighet, 
kundnärvaro och service som är viktiga ingredienser för detta.



Värt att veta om din kommun Populärbudget 202126 Värt att veta om din kommun Populärbudget 2021 27

Kommunens 
kvalitet

Som medborgare bidrar du med din skatt till kommunens 
verksamhet, därför känns det viktigt att du också får 
veta vilka resultat som kommunen levererar för dessa 
pengar.
Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg som jämför kom-
muner 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.kolada.se kan du visualisera siffrorna, jämföra Piteås 
resultat med enskilda kommuner samt i många fall även köns-
uppdela uppgifterna.

Kommunens 
kvalitet i korthet

Kommunens  
kvalitet

BARN OCH UNGA 2018 2019 2020
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal 5,1 5,3
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 153 130 149 067

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

79 88

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) 91,9 91,6 93,2
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%) 90,7 92,4 91,6
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 91,6 92,6 91,3
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 71,2
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%) 94,1 96,5 94,2
Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 105 804 107 309
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 86,5 83,8 85,6
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 84,9 82,6 83,8
Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor,  andel (%) 4,1 5,2
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 137 661 138 028
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1 000 inv 0-18 år 108,7 116,4
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 37 37
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%) 17 17

STÖD OCH OMSORG 2018 2019 2020
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 3 529 3 546

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma 88
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker 
som är viktiga, andel (%)

60

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

6 995 7 213

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 74 75 80
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 93 93 91
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 237 291 260 137

SAMHÄLLE OCH MILJÖ 2018 2019 2020
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 
börjat arbeta eller studera, andel (%)

49 44

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 53 53
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera  
(status efter 90 dagar), andel (%)

62 53

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 370
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 38,3 24,4 16,5
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 11 11

Klicka in på 
WWW.KOLADA.SE  

så kan du visualisera  
siffrorna och jämföra Piteås 

resultat med andra  
kommuner

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. Foto: Getty.
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PITEAPPEN 

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

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

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

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

Besök oss!
Svartuddsvägen 1 
Varmt välkommen!

Välkommen!

Det bor 42 191 invånare i kommunen, varav 22 % är 0-19 år, 54 % är 20-64 år och 24 % är 65 år och äldre.

INVÅNARE I PITEÅ 
2010-2020
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41508 41548
41904

20182014 2015 2016 
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2017 År

Antal invånare

Var med och påverka 
utvecklingen i Piteå kommun: 

www.pitea.se/paverka
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