
OM DIN KOMMUN
Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

2016

Populärbudget 

Varför måste 
kommunen gå med överskott?

Läs mer på sidan 3-5

Läs mer på sidan 6

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

Prioriterade mål 2016: 



Piteborna har påverkat 
kommunens budget
Så har vi lämnat 2015. Ett år som 
blev ett kontrasternas år. Internatio-
nellt och nationellt var det ett oroligt 
år med krig, terror och flyktingström-
mar som nått rekordnivåer. Lokalt i 
Piteå har det däremot varit ett lugnt 
och bra år.

Helena Stenberg och Peter Roslund
Kommunalråd Piteå kommun

Efter en tung start 2015 med nedläggningsbe-
slutet av ABB Composites i Öjebyn så har det 
mesta gått åt rätt håll. Förutom att ABB själv 
ändrade sig och glädjande meddelade att de 
fortsätter driva  Öjebyfabriken vidare så har 
vi också kommit igång på allvar med bostads-
byggande i Piteå,  liksom investeringar i såväl 
affärsverksamhet som kontorsytor. 
 Bygget av det nya äldrecentret har startat 
upp. Det nya huset i kv. Stadsvapnet blev invigt 
med en ny kulturmötesplats, Kaleido. Det gamla 
risiga p-däcket på kv. Löjan har ersatts av en 
spännande arkitektur som kommer att garan-
tera tillgången på parkeringsplatser i centrum. 
Vid Haraholmen har ett intensivt arbete skett 
för att iordningsställa en industritomt till den 
nya husfabriken Lindbäcks avser bygga. Skolan 
hamnade åter i topp i Sverige utifrån lärarfack-
ens bedömningar. Lindbäcksstadion har fått ett 
efterlängtat ansiktslyft inför SM-veckan i år och 
en skidtunnel har påbörjats som också kommer 
att bidra till att delar av biltestverksamheten 
kommer till Piteå.
 Nu skriver vi 2016 och blickar framåt. En ny 
budget har beslutats med en driftbudget på ca. 
2 miljarder kronor och den består till 80 % av 
socialnämndens och skolans verksamheter.  
 Dessa har också fått reala tillskott för att 
möta de ökade behoven inom sina verksam-
heter. Socialnämnden har, inklusive ett extra 
statsbidrag, fått ca 12 mkr i tillskott för mer 
personal inom äldreomsorgen, fria arbetskläder, 
gruppboenden m m. 
 Vi höjer ambitionen vad avser att kunna ge 
alla ungdomar i rätt ålder ett feriejobb. Skolan 

har fått drygt 3 mkr till de kulturella utbildning-
arna samt förskoleverksamheten. Kulturverk-
samheten har fått ett tillskott på 1,2 mkr till 
Studio Acusticum.
 Budgeten inrymmer också andra satsningar. 
I investeringsbudgeten på ca 130 mkr har vi 
avsatt 40 mkr för renovering av våra skollokaler. 
En satsning som fortsätter med samma belopp 
årligen till år 2020. Utöver skolsatsningen 
tillkommer ytterligare 11 mkr i reinvesteringar 
i våra lokaler. För att slutföra Äldrecentrat finns 
20 mkr budgeterat. Infrastrukturen i form av 
gator, gång- och cykelvägar samt början till en 
ny infart till Acusticumområdet får ca 15 mkr 
under 2016. 
 Vi fortsätter upprustning av kommunala 
lekplatser och parker och en ny s.k. skatepark 
påbörjas på Noliaområdet. LF-arena får dryga 
3 mkr till isverksamheten. En ny fotbollshall 
(övertryckshall) ska påbörjas under året för att 
vara klar senast 2017. Datorer till våra verksam-
heter och inte minst satsningen på elevdatorer 
fortsätter med ca 8 mkr/år.
 De satsningar som görs i 2016 års budget är 
till stor del ett resultat av de medborgardialoger 
som skett på bred bas under 2015. Många mö-
ten har hållits med intresseföreningar, idrotts-
föreningar, kulturföreningar, unga, äldre och alla 
mitt-i-livet medborgare. Det är ett bra sätt att 
ta reda på vad vi pitebor vill med vår kommun. 
Resultatet är en budget för såväl ung som gam-
mal, för såväl stad som land och med fokus på 
hållbar utveckling, jämställdhet och tillväxt.

Välkommen in i 2016!

Värt att veta om din kommun – Populärbud-
get 2016 är en informationsbroschyr som produ-
ceras av kommunledningskontoret och strategiskt 
stöd i samarbete med övriga förvaltningar och 
bolag. Den delas ut till alla hushåll i Piteå kommun 
och finns även inläst på Daisyskiva, tillgänglig på 
Stadsbiblioteket.

Layout: Eva Lestander  
Foto: Piteå kommuns bildarkiv, där ej annat anges

Gilla Piteå kommun på facebook 
Visste du att Piteå kommun har en sida på Facebook? I 
skrivande stund är det 3 300 personer som gillar vår face-
booksida och vi hoppas självklart på fler. Här kan du enkelt 
och lättsamt kommunicera med kommunen om olika saker 
och hålla dig uppdaterad kring vad som är på gång. Hoppas 
att vi ses på: www.facebook.com/pitea.se
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Politisk ledning och styrning

Kommunfullmäktige 
Består av 51 ledamöter 
Ordförande: Lars-Olof Pettersson (S)
Vice ordförande: Lena Vikberg (S)
Andre vice ordförande: Daniel Bergman (M)

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

Barn- och utbildningsnämnden 
Består av 13 ledamöter 
Ordförande: Ruth Rahkola (S) 
Vice ordförande: Catrin Gisslin (MP) 

Fastighets- och servicenämnden 
Består av 9 ledamöter 
Ordförande: Marita Björkman (S) 
Vice ordförande: Per Lönnberg (V) 

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

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

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

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

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

Överförmyndarnämnden 
Består av 3 ledamöter 
Ordförande: Lennart Sundberg (S) 
Vice ordförande: Therese Loos (MP)

Kommunens 
nämnder och styrelser

Piteå kommun har fyra strategiska områden och 15 övergripande 
mål som nämnder, förvaltningar och kommunala bolag tillsam-
mans jobbar för att uppnå.

Målen för 
Barn och unga – vår 

framtid 
lyder:

Barn och unga ges förutsättningar 
för inflytande i frågor som berör 
dem.

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

Målen för 
Utbildning, arbete och 

näringsliv 
lyder:

Piteå ska år 2020 ha 43 000 
invånare.

Piteå har nolltolerans mot 
ungdomsarbetslöshet.

Piteå ska erbjuda goda förutsätt-
ningar för ett livslångt lärande.

Piteå ska vara en attraktiv ort 
för näringsliv och företagande.

Målen för 
Demokrati och öppenhet 

lyder:

Piteborna ska känna att det är 
meningsfullt att engagera sig och 
att de kan påverka kommunens 
utveckling.

I Piteå utgör kulturen en drivkraft 
för demokrati, tillväxt och sam-
hällsutveckling.

Piteå präglas av en samhällsge-
menskap med mångfald som 
grund.

Service och bemötande utformas 
jämställt i alla kommunens 
verksamheter.

Målen för 
Livsmiljö 

lyder:

Samhällsbyggnad ska utgå från 
social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet.

Piteå ska vara tryggt och tillgäng-
ligt för alla.

Piteå ska erbjuda attraktiva och 
varierande boendemiljöer.

Piteå ska utveckla bra infrastruk-
tur och goda kommunikationer.

Piteå ska erbjuda goda förut-
sättningar för miljövänliga och 
hälsosamma val i vardagen.

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 närings-
liv är grunden för all välfärd 

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

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

Livsmiljö 
Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö 
med omsorg och utvecklingsmöjligheter i 
livets alla skeden. Här är det positivt att bo, 
verka och leva.

Strategiska områden och 
övergripande mål
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Vision, mål och 
strategiska områden

Varför är det viktigt att vi 
blir fler pitebor?

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

Målet att Piteå ska ha 43 000 invånare till år 2020 är mycket viktigt att nå. Att 
piteborna blir fler är en grundläggande förutsättning för att Piteå ska fortsätta 
att utvecklas på ett positivt sätt. Prognosen visar på att målet är möjligt att nå, 
och arbetet för att höja målet för år 2030 har påbörjats. 

Medelålder på befolkningen boende 
i kommunen den 31 december varje år.

1998         2000         2002         2004         2006         2008         2010          2012          2014      Årtal

43,0

42,5

42,0

41,5

41,0

40,5

40,0

39,5

Medeltal Sverige

Medeltal Piteå

Ålder

På väg mot 43 000
Kommunens befolkningsprognos 
visar att år 2020 kan Piteå vara 
42 800 invånare. För att kunna bli 
fler krävs det nya bostäder.   

På gång
Några av alla de satsningar som 
kommunen och andra aktörer 
genomför och som kan göra att 
vi når målet på 43 000 pitebor år 
2020:

• Nya attraktiva bostäder och 
bostadsområden

• Utveckling av både stad och 
landsbygd

• Ett expansivt näringsliv med 
nya satsningar

• Satsningar på en kvalitativ 
skolmiljö samt stöd och 
omsorg

• Nya mötesplatser i stadskär-
nan
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Vision, mål och 
strategiska områden

Piteå kommun kommer att arbeta för att utveckla en 
kultur som stödjer innovation och verksamhetsut-
veckling.

Arbetet påbörjas med att utveckla e-tjänster för en 
högre tillgänglighet och delaktighet för medborgare 
och företag.

Vinnova har beviljat medel till en förstudie för utveck-
ling av en idésluss.

NYHETER

Prioriterade mål 2016

1. Piteå ska år 2020 ha 43 000 
invånare
Piteå har en fortsatt positiv befolk-
ningsutveckling. Månadsstatistiken från 
Statistiska Centralbyrån visar att i no-
vember 2015 hade Piteå en folkmängd 
på 41 588 invånare jämfört med 
41 508 december 2014.

Vad är det som gör 
att piteborna blir fler?
Befolkningsökningen beror på ett posi-
tivt invandringsöverskott. Det är viktigt 
att öka befolkningen för att bli fler i 
arbetsför ålder.

2. Piteå präglas av en samhälls-
gemenskap med mångfald som 
grund
Piteå ska växa och det som finns i 
kommunen idag ska finnas för fler. Vi 
vill och kommer att få en ökad mång-
fald. Piteå ska vara en plats där alla 
känner sig välkomna.

Piteås framtida mångfald 
- ett Piteå för alla
Målet med att utveckla Piteås mångfald 
fortsätter genom t.ex. arbete med 
mänskliga rättigheter, samarbete med 

företag och föreningar samt informa-
tionsträffar kring flyktingsituationen. 
Arbetet fortsätter också för ett jäm-
ställt Piteå där utbildning av chefer och 
medarbetare i kommunala uppdrag 
varit prioriterat. Utveckling utifrån ett 
normkritiskt perspektiv startar under 
2016.

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

Ny översiktsplan
Den nya översiktsplanen ska beskriva 
önskvärd utveckling inom hela kommu-
nen vilket innefattar både den levande 
landsbygden och den internationella 
småstaden som grund för stadens ut-
veckling. Planen ska ge förutsättningar 
för att Piteå år 2020 har 43 000 invå-
nare. Under 2016 kommer översikts-
planen att ställas ut så att medborgare 
kan tycka till. Översiktsplanen beräknas 
antas av kommunfullmäktige under 
året.

VISSTE DU ATT? Du kan ta del av och jäm-
föra resultat från olika verksamheter på pitea.
se/resultat och kvalitet.

VISSTE DU ATT? Du kan delta i olika dialoger 
och lämna dina åsikter via Piteappen.

VISSTE DU ATT? Via vår hemsida kan du 
prenumerera på lediga jobb i kommunen.

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

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

VISSTE DU ATT? Varje år rekryterar Piteå 
kommun drygt 300 medarbetare förutom 
semestervikarier

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

Piteå kommun har totalt 15 övergripande mål som nämnder och kommunala 
bolag gemensamt jobbar för att uppnå. Kommunfullmäktige har prioriterat tre 
av dessa mål.

Befolkningsutveckling 2011-2015

40 942 41 078
41 278

41 508

2011 2012 2013 2014 

41 588

2015 (nov) År

Antal



Ekonomi
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Varför måste kommunen 
gå med överskott? 
Piteå kommun har som mål att inte ta några lån. Detta innebär att kommunen 

måste gå med överskott för att kunna finansiera kommande investeringar och 

pensionsutbetalningar. Kommunens pensionsutbetalningar till de anställda fortsät-

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

med egna medel finansiera investeringar behöver kommunen ett årligt resultat 

på 2-3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 45-

67 mkr. 

BRA ATT VETA OM POPULÄRBUDGETEN
Denna information skickas ut till alla hushåll i Piteå 
kommun för att medborgare ska få en inblick i den kom-
munala budgeten. Hur mycket inkomster har kommunen 
och hur har politikerna beslutat att dessa ska fördelas? 
Det finns också information om hur kvaliteten är i kom-
munens verksamheter, aktuella satsningar och nyheter. 

KASSAFLÖDE

Inbetalningar totalt 2 640 mkr

Kommunalskatt 1 958 mkr (74%)

Utjämn.bidrag/generellt statsbidrag 276 mkr (10%)

Avgifter m.m. 364 mkr (14%)

Statsbidrag 42 mkr (2%)

Utbetalningar totalt 2 640 mkr

Personalkostnader 1 744 mkr (66%)

Övrigt 579 mkr (22%)

Bidrag 179 mkr (7%)

Investeringar 138 mkr (5%)

Kassaflödet är kommunens flöde av in-

betalningar och utbetalningar, det vill säga 

flödet av pengar. Cirkeldiagrammen visar en 

prognos över flödet av pengar i kommunen 

under 2016.

DIN KOMMUNALA FÖRMÖGENHET 2014 Kr
Du äger som kommuninnevånare

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

Pengar på bank m.m och fordringar

Summa

Du är skyldig som kommuninnevånare

I bank

Övrigt

Summa

Din kommunala förmögenhet

Piteå Riksgenomsnitt

56 022

14 995

71 017

0

16 527

16 527

54 490

63 273

19 501

82 774

21 932

21 587

43 519

39 255

INVESTERINGAR I KONCERNEN PITEÅ KOMMUN 2016

Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB

AB PiteBo

Piteå Hamn AB

Piteå Renhållning och Vatten AB

Koncernen AB PiteEnergi

Total koncernen Piteå kommunföretag AB

Piteå kommun nämnder och styrelser

Totalt koncernen Piteå kommun

  Tkr

49 200

187 735

13 500

52 119

89 558

392 112

138 300

530 412



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

34,84 kr

22,25 kr kommunen

11,34 kr landstinget

1,25 kr församlingarna

Personal
TOTALT ANTAL ÅRSARBETARE I PITEÅ KOMMUN
Den 30/11 2015 uppgick till 3 721 personer varav:

Utbildningsförvaltningen

 Skola

 Förskola

 Övrig personal

Socialtjänsten

 Äldreomsorg

 Stöd och omsorg

 Administration

Kultur park och fritid

Räddningstjänsten

Samhällsbyggnad

Kommunledningskontoret

Fastighet och service

Strategiskt stöd

Totalt antal årsarbetare

Varav kvinnor 

1 364

593

599

172

1 558

969

572

17

94

42

227

54

310

72

3 721

3 014

Kommunalskatten

ETT HUNDRA KRONOR100
100

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

FÖRKORTNINGAR

kr kronor
tkr tusen kronor
mkr miljoner kronor

Inkomst kr

Skatt till kommunen*

UTBILDNING/FÖRSKOLA

Därav bland annat:

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

Musikskola

SOCIAL OMSORG

Därav bland annat:

Äldreomsorg

Stöd och omsorg

KULTUR OCH FRITID

Därav bland annat

Park och anläggningar

Bidrag till föreningar, fritidsverksamhet

Kulturverksamhet

ÖVRIGT

Gator och vägar

Kostverksamhet

200 000

38 230

15 985

3 718

8 058

3 213

372

233

14 647

8 642

5 712

2 359

1 180

472

637

1 470

1 437

SKATTEN 2015

300 000

62 700

26 217

6 097

13 216

5 270

610

382

24 022

14 173

9 369

3 870

1 935

774

1 045

2 411

2 356

400 000

86 085

35 996

8 371

18 145

7 236

837

524

32 981

19 459

12 863

5 313

2 656

1 063

1 434

3 311

3 235

*Skattens storlek  bygger på 2015 års beräkning. 
Observara att tabellen inte ger en total redovisning av skatteintäkten.

Om du har en årsinkomst på 300 000 kr kommer 62 700 kr av dessa att gå som skatt 
till Piteå kommun. Denna skattepeng fördelas på olika verksamheter. Till exempel så 
bidrar du med 13 216 kr till grundskolans verksamhet och 2 411 kr till gator och vägar.

MEDELTAL ANSTÄLLDA KONCERNEN 2015

    
Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB 
AB PiteBo    
Piteå Hamn AB  
Pite Renhållning och Vatten AB  
Koncernen AB PiteEnergi  
Övriga bolag  
Totalt koncernen Piteå Kommunföretag AB 
Varav kvinnor   
Piteå Science Park AB 2015  
Varav kvinnor     

Piteå Kommunföretag AB 2015 Totalt
14

43

2

60

90

3

212
59
4

3

Så läser du tabellen



VISSTE DU ATT? Piteå Science Park har 50 före-
tag i sina utvecklingsmiljöer.

VISSTE DU ATT? 101 entreprenörer har fått hjälp 
via inkubatorn Go Business.

Affärsplan
Piteå Science Park AB är en mötesplats där människor, idéer, kunskap och 
kvalitet tillsammans utgör en plattform för större innovations- och utveck-
lingsprojekt. Våra två verksamhetsområden, kulturella och kreativa näringar 
och cleantech utgör grunden för verksamheten. Genom samverkan med 
den politiska beslutsnivån, Luleå tekniska universitet i Piteå samt företag 
inom våra verksamhetsområden arbetar vi för samarbete och utveckling. 
Bolaget styrs från universitetsområdet i Piteå där vi också driver Go Busi-
ness som hjälper kreatörer att starta och driva företag. Vi är även ansvariga 
för utvecklingsmiljön på Industrigatan 1, där utveckling av ny miljövänlig 
teknologi är en del av vardagen. 2016 har mycket att erbjuda, här beskriver 
vi några av de projekt vi kommer arbeta med under året.

Verksamhetsidé: Piteå Science Park AB är en 
norrländsk utvecklingsnod och innovationsarena inom 
kreativa näringar och cleantech. Vår ambition är att 
vara en respekterad och uppskattad partner som 
fungerar som en drivande motor för innovationer och 
företagande.

Piteå Science Park AB är ett utvecklingsbolag 
som startades den 1 januari 2014. Verksamhe-
ten drivs från universitetsområdet i Piteå och 
bolaget ansvarar för utvecklingsmiljön där och 
på Industrigatan 1 (fd. Solander Science Park). 
Till verksamheten hör också inkubatorn Go 
Business.

Konceptfabriken – för att fler idéer 
ska bli verklighet
Hur formar vi en innovationsmiljö för 
gränsöverskridande samarbeten mellan 
områdena cleantech, kulturella och kre-
ativa näringar (KKN) och informations- 
och kommunikationsteknologi (IKT)? 
Det håller förstudien Konceptfabriken 
på att ta reda på. Ingen har undgått de 
stora utmaningar klimatförändringarna 
innebär och Konceptfabriken har som 
särskilt syfte att bidra till en mer hållbar 
energiförsörjning. Cleantech-branschen 
i samverkan med IKT och KKN har 
mycket att erbjuda när det kommer till 
att skapa nya lösningar, produkter och 
tjänster för att du och jag ska kunna 
göra mer hållbara val i vår vardag. Ge-
nom samarbete och delade erfarenhe-
ter från tidigare projekt kan fler idéer bli 
verklighet.

Creative Norrbotten – kreatörer gör 
Norrbotten mer attraktivt
Piteå Science Park koordinerar Crea-
tive Norrbotten som är ett nätverk 
för kulturella och kreativa näringar i 
Norrbotten. Det är idag en knutpunkt 
för kreativa aktiviteter och aktörer som 
verkar eller studerar inom kulturella och 
kreativa näringar i Sveriges nordligaste 
län. De samarbetar för att nå bättre 
resultat och skapar innovativa produkter 
och tjänster, fler idéer, ökar samverkan 
och sprider kunskap. Samarbetet leder 

dessutom till nya kontakter för både 
företag och studenter inom verksam-
hetsområdet. Creative Norrbotten 
lyfter bra projekt och människor som 
verkar i länet och bidrar till företagens 
och regionens tillväxt. Det gör Norrbot-
ten mer attraktivt. 

Go Business etableras i Luleå 
Piteå Science Park är huvudman för 
verksamheten Go Business som idag 
finns i Piteå. Tillsammans med LTU 
Business AB planeras just nu öppnandet 
av den andra Go Business-inkubatorn 
som kommer finnas i Luleå. Portarna 
har öppnats den 1:a januari på Luleå 
Science Park och erbjudandet kommer 
att breddas till hela tjänstenäringen.

Bothnia Bioindustries Cluster 
(BOBIC)
BOBIC är ett klusterinitiativ inom Piteå 
Science Park, där hela skogliga värde-
kedjan, kompositindustrin samt forsk-
ningsinstituten och akademin samverkar, 
för att hitta nya användningsområden av 
den skogliga biomassan och industrins 
sidoströmmar såsom; biodrivmedel, 
biokemikalier, biokompositer etc.

Värt att veta om din kommun Populärbudget 20168
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Piteå kommun ska ha en 
attraktiv förskola och skola

43 000 invånare 2020
Utbildningsförvaltningen bidrar till kommunens 
befolkningsmål genom hög kvalitet i undervis-
ningen. Under de senaste åren har fokus legat på 
matematik, bland annat genom att majoriteten av 
matematiklärarna har deltagit i fortbildning inom 
Matematiklyftet. Under det nuvarande läsåret 
finns även ett särskilt fokus på svenska och därför 
har till exempel fortbildningen inom Läslyftet 
påbörjats. Dessutom har nu varje gymnasieelev 
på Strömbackaskolan en egen dator.

Mångfald
Verksamheterna arbetar numera enligt den jäm-
ställdhetsplan som antogs under våren 2015. Ett 
projekt där personalen fortbildas inom mång-
faldsfrågor har startat i Öjebyns skolområde. Vid 
Solanderskolan finns också mottagningsenheten 
och Språkslussen som syftar till att ge elever 
med utländsk bakgrund ett gott mottagande till 

grundskolan. Elevernas start i den svenska skolan 
underlättas genom modersmålsundervisning, 
undervisning i svenska som andraspråk och stu-
diehandledning. De nyanlända ungdomarna som 
börjar gymnasiet utvecklar sina kunskaper i det 
svenska språket i Strömbackaskolans program 
Språkintroduktion. Språket är en förutsättning för 
att klara godkända betyg för behörighet till ett 
nationellt program.

Attraktiva boendemiljöer
Strömbackaskolan fortsätter den pedagogiskt och 
yrkesmässigt framgångsrika undervisningsmodel-
len med elevbyggen. Gymnasieungdomarna är 
under läsåret delaktiga i slutförandet av byggna-
tionerna av attraktiva och miljövänliga energihus 
på Furulund. Förhoppningen är att ett nytt pro-
jekt på universitetsområdet kommer att starta 
under våren 2016.

Utbildnings-
förvaltningen

Verksamhetsidé: Utbildningsförvaltningen ska bedriva förskole- 
och skolverksamhet som håller så hög kvalitet att Piteå är en god 
skolkommun. Alla barn och elever ska kunna utveckla goda kun-
skaper och färdigheter som förutsättning för ett livslångt lärande.

I förskolan och skolan utformas utbildningen 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 arbets-
miljö och en säkrad kompetensförsörjning med legitimerade lärare.

Mer information   
på nästa sida



Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 891 mkr

Grundskola/fritids 442 mkr (50%)

Förskola 224 mkr (25 %)

Gymnasieskola 191 mkr (21%)

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 891 mkr

Kommunalskatt och statsbidrag 815 mkr (92%)

Avgifter och ersättningar 29 mkr (3%)

Ersättning från kommuner 21 mkr (2%)

Riktade statsbidrag 26 mkr (3%)

Utbildnings-
förvaltningen

Inköp av giftfria sovmadrasser till alla 
förskolor (0,2 mkr)

Renovering/ombyggnationer i förskolor 
och skolor, skolstrukturförändringar (40,0 mkr)

Inköp av moderna undervisningsinven-
tarier till Strömbackaskolan (3,0 mkr)

INVESTERINGAR

VISSTE DU ATT? Piteå blev utsedd 
till Sveriges bästa skolkommun 2015 av 
Lärarnas Riksförbund. Vi blev också näst 
bäst i Lärarförbundets ranking, där vi 
vid nio tillfällen har placerat oss bland 
de 15 bästa av landets 290 kommuner.

VISSTE DU ATT? Alla förskolor och 
skolor arbetar med eller har fått ut-
märkelsen Skola För Hållbar Utveckling.

VISSTE DU ATT? Bland eleverna som 
går ut nian är 94,3 procent gymnasie-
behöriga och 87,1 procent når målen 
i alla ämnen, vilket är 10 respektive 12 
procentenheter över genomsnittet för 
alla kommuner.

Kvalitetsarbetet i förskolan och skolan 
utvecklas. Utbildningsförvaltningen utvecklar det 
systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med verk-
samheterna. Det innebär bland annat att kommunens 
politiker får bättre förutsättningar för att få syn på 
vilka åtgärder som krävs för att förbättra verksamhe-
ternas kvalitet och likvärdighet.

NYHETER

Fortbildning inom vetenskapligt grundat 
arbete. Utbildningsförvaltningen har inlett samver-
kan med universiteten i Umeå och Jönköping för att 
utveckla lärares förmåga att arbeta på vetenskaplig 
grund.
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Musik- och dansskola 14 mkr (2%)
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Nämnd och administration 20 mkr (2%)

Piteås elever ska bli goda läsare. Foto: Sofia Franzén Foto: Sofia Franzén



Fastighets- och 
serviceförvaltningen 

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

Professionellt 
med rätt kvalitet
Bra service och professionell personal bidrar till hållbar kommun
Fastighets- och serviceförvaltningen ger god service på ett professionellt sätt 
och med rätt kvalitet inom fastighetsförvaltning, måltids- och städverksamhet.  
 Fastigheter ansvarar för ny-, till- och ombyggnationer samt förvaltning av 
kommunens fastigheter. Bostadsanpassningar utförs till personer med funktions-
nedsättningar för att underlätta vardagen. Dessutom tillhandahåller avdelningen 
ett antal lägenheter för kommunmedborgarna i byarna. 
 Måltidsservice producerar och levererar goda och näringsriktiga måltider 
till kommunens kärnverksamheter. Detta utförs utifrån goda livsmedelsval och 
miljömässiga värderingar.   
 Städenheten utför all slags städning och golvvård i de flesta lokaler där kom-
munal verksamhet bedrivs. Städning sker med moderna, effektiva, ergonomiska, 
miljövänliga hjälpmedel och metoder. 

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 381 mkr

Måltidsservice 107 mkr (28%)

Fastigheter 196 mkr (51%)

Drift och service/städenheten 67 mkr (18%)

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 381 mkr

Avgifter och ersättningar 37 mkr (10%)

Bostads- och lokalhyror 40 mkr (10%)

Ökat menyval måltider till äldreomsorgen.

NYHETER

Effektivisering av befintliga lokalytor har möjliggjort 
ett utökat antal boendeplatser för ensamkommande 
flyktingbarn.

Renovering av gymnastikhallen på Strömnäs-
skolan

INVESTERINGAR

VISSTE DU ATT? Sveriges modernaste kök 
finns på Solanderskolan.

VISSTE DU ATT? 1 300 toaletter städas varje 
dag inom Piteå kommun.

VISSTE DU ATT? Energiförbrukningen har 
sänkts med 25 % i de kommunala fastigheterna 
från 2008 till 2015.

VISSTE DU ATT? Alla skolbarn i Piteå dricker 
1 500 liter norrländsk mjölk per dag.

VISSTE DU ATT? 300 bostadsanpassningar 
utförs per år.

Invigning av nya parkeringhuset Stadsberget.

Ersättning för utförda tjänster 211 mkr (55%)

Kommunalskatt 93 mkr (25%)    Nämnd och administration 11 mkr (3%)

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2016 11
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Verksamhetsidé: Kultur, park och fritid ska erbjuda 
piteborna förutsättningar för ett mångsidigt kultur- 
och fritidsliv i en livsmiljö som stärker folkhälsan samt 
stimulerar till inflyttning och företagsetableringar. 
”Attraktiv kultur, park och fritid – vi gör skillnad”

Kultur park och fritid

Lustfylld livsmiljö stärker 
hälsan – till både kropp och själ    
Det som tydligast kännetecknar Kultur, park och fritids verksamhetsuppdrag är 
att vi arbetar för att erbjuda människor möjlighet att på ett meningsfullt sätt 
kunna välja hur man vill bruka sin fria tid.
  Genom att tillhandahålla ett varierat kultur- och fritidsutbud, bra och 
lättillgängliga anläggningar och arenor samt en stimulerande livsmiljö med parker 
och skärgård skapas förutsättningar för en god folkhälsa och en ökad mångfald. 
Fritiden är din tid.

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

Vi lyssnar

Piteå SKATEPARK .GESTALTNINGSFÖRSLAG 2014.10.01 . DETALJ FLOW B (4)

VISSTE DU ATT? Du kan vara kreativ med 
mängder av digitala program för ljud och bild, 
och dessutom göra din egen poddradio i den 
digitala verkstaden på Kaleido.

VISSTE DU ATT? Poppeln på byxtorget är ca 
60 år gammal.

VISSTE DU ATT? Det finns utegym på 
Strömlida och Grisberget. Det finns även två 
hälsopunkter (enklare utomhusgym), en i Norra 
Hamn och en i Öjebyn.
           

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

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

Fritid är din tid.

Fritid är din tid

VISSTE DU ATT? Piteå bibliotek gör 
boktips på teckenspråk och lägger ut på 
Facebook. Det har fått stor uppmärksam-
het även nationellt och är väl värt att 
uppmärksamma.

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

Foto:  Hansi Gelter
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Kultur park och fritid

Piteå SKATEPARK .GESTALTNINGSFÖRSLAG 2014.10.01 . DETALJ FLOW B (4)
En skatepark ska byggas på Norrstrand. 

Uterum för alla 
En unik aktivitetspark på 800 m2 fördelat på en streetyta och bowlyta 
byggs på Nolia/Norrstrand och beräknas stå färdig under hösten 2016.  
Aktivitetsparkens tänkta läge är vid vattnet längs gång- och cykelvägen 
mellan Skoogs friidrottshall och Norrstrandsbadet. Designen på åkytorna 
har arbetats fram av ett specialistföretag på skateboardparker i nära 
dialog med kommunen och en referensgrupp bestående av åkare på alla 
nivåer. Ytan i och omkring aktivitetsparken kommer att vara väl upplyst 
med LED-strålkastare på belysningsmaster.
 Kulturtorget – en ny park beläget i anslutning till Kaleido som kom-
mer att färdigställas under sommaren 2016.  Här kan alla åldrar umgås 
och mötas för en picknick, läsa eller leka. En oas där man kan välja lugn 
eller aktivitet. 

Övertryckshall, fotboll för träning inomhus 
(11,5 mkr, ytterligare medel beviljas år 2017) 

Aktivitetspark/skate på Nolia/Norrstrand, 
utformad i dialog med unga (5,5 mkr)

LF Arena, ny ismaskin, sarg, plexiglas samt 
rörsystem (3,2 mkr)     

INVESTERINGAR

Kulturtorget intill Kaleido (4,5 mkr)  

Upprustning lekpark (0,3 mkr)

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 138 mkr

Anläggningar 56 mkr (41%)

Park 20 mkr (14%)

Fritid, bl a bokning, 
Fritid Ung, studieförbund 25 mkr (18%)

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 138 mkr

Kommunalskatt och statsbidrag 123 mkr (89%)

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

Kultur bl.a. bibliotek, konsthall, 
Dans i Nord, Studio Acusticum 33 mkr (24%)

Nämnd och administration 4 mkr (3%)

Kulturtorget, parken vid Kaleido kommer att färdigställas under sommaren 2016
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Beskrivning av verksamheten 

Den förebyggande verksamheten har till huvuduppgift att underlätta för den 
enskilde samt utöva tillsyn. Underlätta för den enskilde sker i första hand 
genom rådgivning, information och utbildning.
 Tillsyn av brandskyddet och hantering av brandfarliga och explosiva varor 
genomförs regelbundet för att kontrollera efterlevnaden av de lagar och regler 
som gäller. Räddningstjänsten är tillståndsmyndighet för hantering av brandfar-
liga och explosiva varor.
 Den operativa verksamheten svarar för insatser vid olyckor eller vid över-
hängande fara för olyckor. Samtliga olyckor undersöks för att i skälig omfattning 
klarlägga orsak, förlopp och hur insatsen har genomförts.
 Brandstationer med brandpersonal finns i Piteå, Norrfjärden, Infjärden och 
Långträsk. En räddningsstyrka på sex man når tätorterna Piteå, Skuthamn, 
Munksund, Pitholm, Öjebyn, Bergsviken och Hortlax inom 10 minuter. Efter ett 
första larm tar det åtta minuter innan ytterligare en räddningsstyrka på sex man 
finns att tillgå i Piteå.

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 40 mkr

Operativ verksamhet 34 mkr (85%)

Kommunens säkerhetsarbete 2 mkr (5%)

Förebyggande verksamhet 2 mkr (5%)

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 40 mkr

Kommunalskatt och statsbidrag 36 mkr (90%)

Avgifter och ersättningar 4 mkr (10%)

Räddningstjänst Verksamhetsidé: Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka männis-
kors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor. Om förmågan 
att agera vid en olycka inte räcker till, ska vi hjälpa de drabbade med en effektiv 
räddningsinsats. Räddningstjänsten ska även tillsammans med andra kunna 
hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det 
stöd och den hjälp som då behövs.

Under året kommer ett nytt verksamhetssystem 
att införas. Införandet görs i samverkan med länets 
samtliga kommuner.

NYHETER

Projektet ”Säkerhet för ett mångkulturellt Piteå” som 
påbörjades under hösten 2015 kommer att fortgå 
under 2016. Målet med projektet är att alla nyanlända 
pitebor ska få grundläggande utbildning i brandskydd 
och säkerhet samt hjärt- och lungräddning (HLR) för 
att kunna utföra en första insats vid tillbud av brand 
eller hjärtstopp.

Under våren 2016 levereras ett nytt 
lastväxlarfordon för transport av vattentankar, 
containrar och lastflak (1,8 mkr).

INVESTERINGAR

VISSTE DU ATT? Räddningstjänsten årligen 
utbildar alla elever i årskurs 7 och årskurs 1 på 
gymnasiet i skydd och säkerhet.

VISSTE DU ATT? Räddningstjänsten larmas 
årligen drygt 500 gånger till olika händelser. 
Exempelvis bränder, trafikolyckor samt automa-
tiska brandlarm.

VISSTE DU ATT? 98,4 procent av Piteå kom-
muns invånare får hjälp inom 30 minuter av en 
räddningsstyrka på minst sex man.

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

Administration 2 mkr (5%)
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Mer information   
på nästa sida

Ett hållbart Piteå 
med plats för alla
Samhällsbyggnad samlar verksamheter från två nämnder för att 
förbättra arbetet med komplexa frågor där social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet är en viktig utgångspunkt. Effektiva och flexibla 
planeringsprocesser samt nära samverkan mellan bland annat nä-
ringsliv, kultur, fysisk samhällsplanering och kompetensförsörjning är 
grunden i arbetet. 

Ökat flyktingmottagande - från solidaritet till nytta

De stora flyktingströmmarna i Europa ger effekter även i Piteå. I nya avtal har 

kommunen tagit ställning för ett ökat flyktingmottagande och fler platser för 

ensamkommande flyktingbarn. Under 2015 startade flera nya boenden för 

ensamkommande flyktingbarn och fler är att vänta i år. Rekrytering av personal 

till dessa boenden är och kommer att bli en utmaning.

 Flyktingmottagningen och boenden för ensamkommande flyktingbarn beräk-

nas omsätta drygt 120 mkr under 2016. Verksamheterna finansieras av Migra-

tionsverket och bidrar till ca 130 heltidstjänster till Piteå. Vikarier tillkommer. 

En nyckelfaktor i integrationen är sysselsättning. Insatser krävs för att underlätta 

vägen till egenförsörjning, bland annat studie- och yrkesvägledning, språkstöd i 

studiegång och subventionerade anställningar. Svenska för invandrare (SFI) ska 

också enligt lag bli mer tillgängligt, vilket ställer stora krav på verksamheten.

 Fler pitebor behövs för att klara samhällsservicen i framtiden och personer 

med utländsk härkomst är en viktig grupp i arbetet mot befolkningsmålet. För 

att dessa nya pitebor ska trivas, stanna kvar och på sikt bidra till Piteås utveckling 

krävs ett engagemang från kommunen och andra myndigheter likväl som från 

företag och enskilda pitebor. Ett exempel är att alla nyanlända ska erbjudas en 

flyktingvän om de önskar, enligt ett beslut i kommunfullmäktige. 

SamhällsbyggnadVerksamhetsidé: Samhällsbyggnad arbetar för ett attrak-
tivt och hållbart samhälle. 

Under våren ställs förslag till Översiktsplan 2030 ut. 
Då får allmänheten återigen möjlighet att vara med 
och påverka. Tanken är att planen ska antas hösten 
2016.

Alla ungdomar som söker feriejobb och som hör till 
målgruppen ska erbjudas plats. 

Det nya socialfondsprojektet Kompetens för alla har 
gått in i genomförandefasen.. Syftet är att underlätta 
inträde till arbetsmarknaden för nyanlända och perso-
ner med funktionsnedsättning.

Ett nytt digitalt kartverktyg för Fyrkanten införs.

För att öka trafiksäkerheten sänks hastighetsgrän-
sen från 50 km/h till 40 km/h i centrala Piteå och i 
Hortlax.

NYHETER

VISSTE DU ATT? Under 2015 har 85 perso-
ner i Piteå utbildats inom ansvarsfull alkohol-
servering. Sammanlagt har 600 personer gått 
utbildningen som är en del i det förebyggande 
arbetet Krogar mot knark. 

VISSTE DU ATT? Antalet ansökningar om 
bygglov har ökat med 25 procent mellan åren 
2013 och 2015.

VISSTE DU ATT? Om du misstänker att det 
finns radon i din bostad kan du ta kontakt med 
Piteå kommun för rådgivning. 

Språket är avgörande för inte-
grationen och alla nya pitebor 

med utländsk bakgrund erbjuds 
svenska för invandrare.

Miljöutredningar inför fortsatt utbyggnad av vind-
kraftsparken i Markbygden pågår.

Foto:  Susanne Lindholm

Översiktsplan för Piteå
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VISSTE DU ATT? Alla ungdomar som 
sökte ett kommunalt feriearbete som-
maren 2015 erbjöds plats.

VISSTE DU ATT? 84% av inspekterade 
livsmedelsanläggningar har god hygienisk 
standard.

VISSTE DU ATT? Piteå kommun har 
ett avtal med Migrationsverket om att 
årligen ta emot upp till 300 flyktingar 
med uppehållstillstånd samt erbjuda 167 
platser för ensamkommande asylsö-
kande flyktingbarn.

VISSTE DU ATT? Antal personer i 
kommunens tomtköer har ökat med 22 
procent och antalet sålda tomter har ökat 
med 250 procent under 2015 jämfört 
med 2014. 

VISSTE DU ATT? Städning av gator och 
allmänna platser kostar skattebetalarna 
drygt 2,0 mkr om året.

VISSTE DU ATT? Sedan 2013 har detalj-
planer antagits som möjliggör byggande av 
496 nya bostäder.

VISSTE DU ATT? Piteå kommun erbjuder 
alla nyanlända flyktingar möjligheten att 
få en Flyktingvän. Vill du bli en? Anmäl ditt 
intresse på www.pitea.se/flyktingvan

Samhällsbyggnad

Tillgången till bostäder är en nyckelfråga i arbetet mot befolkningsmålet. 
Behovet av detaljplaner är fortsatt stort och flera satsningar pågår för 
att skapa attraktiva och varierade boendemiljöer. I stadskärnan bygger 
ett flertal aktörer nya lägenhetsboenden och första steget för att skapa 
ett helt nytt bostadsområde på Västermalm (bangårdsområdet) är taget. 
 Det pågående översiktsplanarbetet visar riktning för kommande 
satsningar, med strategier för byggande av nya stadsdelar samt byggande 
i befintliga stadsdelar och byar. Prioriterade områden för exploatering är 
Universitetsområdet, Västermalm, Norrmalm och Lövholmen. Under året 
kommer arbetet kring landsbygdsutveckling att intensifieras. 
 Arbetet fortlöper med att skapa fler tomter och områden för villabo-
ende. För att skapa förutsättningar både för nyproduktion av bostäder och 
omställning av sommarhus till året runt-boende ska nya riktlinjer tas fram 
för kommunalt vatten och avlopp. 

Piteå bygger 
för framtiden

Fortsatt utveckling av infrastruktur på 
universitetsområdet (3,0 mkr)

Reinvestering i det kommunala vägnätet 
(10,0 mkr)

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

INVESTERINGAR

Hösten 2016 planeras byggstart för nya lägenhets-
boenden på kvarteret Tallen. Det är första steget mot 

en helt ny stadsdel - Västermalm. 

Illustration: Nordmark & Nordmark 
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Trafikplanering – en del av 
samhällsutvecklingen
Piteå befinner sig i en stark utvecklingsfas. När nya bostadsområden och stads-
delar planeras ökar också kraven på övergripande och långsiktig planering av 
infrastruktur och trafik. Samhällsbyggnad rustar för att bättre möta detta behov.
 Det långsiktiga arbetet inom området inriktas också på bättre möjligheter till 
pendling till en större arbetsmarknadsregion, en utvecklad kollektivtrafik och det 
fortsatta arbetet med Norrbotniabanan. För Piteå kommun är det viktigt att verka 
för en avsmalnad korridor för Norrbotniabanan för att ge plats åt fortsatt expansion 
och stadsutveckling.
 Samverkan med andra kommuner och regioner är avgörande i frågor som rör 
trafik och infrastruktur. Under 2016 tas beslut om en regional trafikstrategi för fem-
kanten, som ska ge riktning för det fortsatta arbetet. 
När stadskärnan utvecklas och nya boenden byggs förändras och ökar behovet av 
parkeringar i direkt anslutning till stadskärnan. Under året ska parkeringarna vid före 
detta Gunnars kiosk och Västra kajen utvecklas ytterligare för att erbjuda stadsnära 
parkering för pitebor och besökare. 

Teknik och gator 176 mkr (36%)

Fysisk planering 100 mkr (21%)

Samhällsplanering 13 mkr (3%)

Kompetensförsörjning 185 mkr (38%)

Så här betalas förvaltningens verksamheter totalt 483 mkr

Avgifter och ersättningar 168 mkr (35%)

Kommunalskatt och statsbidrag 175 mkr (36%)

Riktade statsbidrag och EU-bidrag 138 mkr (28%)

Ersättning från kommuner 2 mkr (1%)

De senaste åren har vinterväghållningen 
uppvisat underskott. Förklaringen är 
milda vintrar, snabba väderväxlingar 
samt nederbörd i form av både omfat-
tande snöfall och perioder av regn.
 Medel avsatta för snöröjning används i 

allt högre grad till halkbekämpning, vilket 

leder till ökade insatser när gator och 

vägar ska sopas på våren. Dessutom kan 

det milda vädret och regn vintertid leda 

till flera tjällossningsperioder per år, som 

försämrar standarden på kommunens 

gator och vägar på kort och lång sikt. 

 För att klara de ökade kostnaderna för 

vinterväghållning har barmarksunderhållet 

fått stå tillbaka. Det är inte ekonomiskt 

hållbart över tid, vilket är en stor utma-

ning för Samhällsbyggnad.

Klimatförändringen 
kostar pengar

Samhällsbyggnad

Nämnd och administration 9 mkr (2%)

En övergripande och långsiktig planering i frågor som rör trafik och infrastruktur får 
ett ökat fokus under året. 

Så här använder förvaltningen sina pengar totalt 483 mkr

Illustration: Lindbäcks i samarbete med 
Nordmark & Nordmark arkitektbyrå 

Foto: Ann-Sofie Boman
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Socialtjänsten Verksamhetsidé: Socialtjänsten ska erbjuda ett stöd som bidrar 
till att Piteborna, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö 
och få ett individuellt bemötande utifrån sin livssituation.

Nattillsyn via webkamera i eget boende.

NYHETER

Intensivt stöd är ett projekt som riktar sig till injek-
tionsmissbrukare i åldern upp till 25 år.

Under året påbörjas ett    arbete med att öka frisk-
närvaron och skapa hälsosammare arbetsplatser.

I samverkan med andra aktörer pågår ett kompe-
tensförsörjningsprojekt i syfte att fler medborgare ska 
intressera sig för ett arbete inom vård och omsorgs-
yrken.

VISSTE DU ATT? Hemtjänsten utför ca 
29 000 timmar varje månad i vård-, omsorg- 
och servicetjänster.

VISSTE DU ATT? Nattpatrullen utför ca 
50 besök varje natt.

VISSTE DU ATT? Det finns goda möjlig-
heter till arbete inom socialtjänsten.

VISSTE DU ATT? Socialtjänsten tar ca 
13 350 beslut om stöd till medborgare varje 
år.

VISSTE DU ATT? Det är ca 1 550 
personer som är tillsvidareanställda inom 
socialtjänsten.

Äldreomsorg

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

Övriga verksamheter 
Andra verksamheter är trygghets-
telefoner, nattpatruller, matservice, 
uppsökande verksamhet, dagverk-
samhet, kontakt- och aktivitetsska-
pande insatser på samvarolokaler.
 Hemsjukvården är en verksam-
het som innebär att kommunen har 
ansvar dygnet runt för medborgare 
som är i behov av hälso- och sjuk-
vårdsinsatser och som inte kan ta sig 
till primärvårdens hälsocentral.

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

Äldrecenter
Kommunens nya äldrecenter kom-
mer att vara klart under hösten 
2016. I äldrecentrat kommer det att 
finnas möjlighet till avlösning, växel-
vård, utredning och anhörigstöd. Det 
kommer också att finnas dagverk-
samhet för personer med demens-
sjukdom och en enhet för personer 
med behov av särskilt stöd.

Demensboende och vård- och 
omsorgsboende
I kommunen finns 204 lägenheter 
för personer med demenssjukdom 
och 280 lägenheter för vård- och 
omsorgsboenden. 

Hemtagningsteam
Hemtagningsteamet arbetar med 
trygg hemgång från sjukhus. Idag 
har äldre personer korta vistelser 
på sjukhus vilket medför ett ökat 
vårdbehov. Detta kräver en god och 
samordnad planering inför hemgång.

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

SÖK JOBB HÄR
www.pitea.se/ledigajobb

29 000 
timmar
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Socialtjänsten

Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 904 mkr

Stöd och omsorg 389 mkr (43%)

Äldreomsorg 497 mkr (55%)

Nämnd och administration 18 mkr (2%)

Så här betalas förvaltningens verksamheter, totalt 904 mkr

Kommunalskatt och statsbidrag 765 mkr (85%)

Avgifter och ersättningar 27 mkr (3%)

Stöd och omsorg

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

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

Stöd till vuxna med funktionsnedsättning 
Du som har någon form av funktions-
nedsättning eller utvecklingsstörning och 

behöver stöd för att klara dig i vardagen 
kan vända dig hit. 

Psykosocialt stöd till vuxna 
Hit kan du vända dig om du eller någon 
närstående har alkohol- och/eller drogpro-
blem eller psykisk ohälsa. Vi ansvarar även 
för särskilda boenden för personer med 
olika och flertalet funktionsnedsättningar.
 Till år 2016 har Stöd och omsorg fått 
ett budgettillskott på 4,5 mkr som kommer 
att användas till följande: 
• Ny gruppbostad för personer med
 funktionsnedsättning.
• Personalförstärkning inom gruppbo-
 städer och dagverksamheter.

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

Ersättning från Försäkringskassa 112 mkr (12%)

Färdigställande av nytt äldrecenter 
(20,5 mkr)

INVESTERINGAR
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Vår verksamhet
Gode män och förvaltare är personer som gör en insats för männ-
iskor som har olika behov av hjälp i sociala, ekonomiska och juridiska 
frågor. De har rätt till ett arvode som betalas årsvis. Gode män och 
förvaltare redovisar en gång per år sitt uppdrag till överförmyndar-
nämnden.
 Överförmyndarnämnden utövar årligen tillsyn över gode män och 
förvaltare bland annat genom att granska de förteckningar, årsräkningar 
och redogörelser som de är skyldiga att lämna in. Rekrytering av gode 
män och förvaltare sker kontinuerligt eftersom antalet personer som är 
i behov av hjälpinsatser ökar.
 Tingsrätten fattar beslut om anordnande av godmanskap och förval-
tarskap. 
 Ensamkommande flyktingbarn ska också ha en god man. Gode man-
nen ska i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets 
personliga förhållanden och sköta dess ekonomiska och rättsliga angelä-
genheter.

God man eller förvaltare får personer som 
på grund av sjukdom, psykisk störning, för-
svagat hälsotillstånd eller liknande förhål-
landen, behöver hjälp med att:
• Bevaka sin rätt
• Förvalta sin egendom, det vill säga sköta 

sin ekonomi
• Sörja för sin person

Vad är en ”God man”?

Överförmyndar-
verksamhet

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

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

VISSTE DU ATT? I december 2015 hade 431 
personer god man eller förvaltare förordnad för 
sig i Piteå kommun.

VISSTE DU ATT? I december 2015 hade 242 
personer uppdrag som god man eller förvaltare.
 
VISSTE DU ATT? Överförmyndarnämnden år 
2015 hade tillsyn över huvudmäns tillgångar mot-
svarande ett värde av 121 mkr.

Antalet ärenden hos överförmyndarnämnden 
ökar stadigt. Under år 2015 har kommunens 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn 
utökats vilket har gjort att antalet ärenden an-
gående ensamkommande barn under år 2015 
har ökat med 385%. Ökningen väntas fortsätta 
även detta år.

Antal aktiva ärenden 2013-2015

2013 2014 2015

0

700

God man för ensamkommande barn

Godmanskap/förvaltarskap

Förmyndarskap
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Under 2015 har bygget av flerbostadshuset 
Stadstornet påbörjats och fortgår hela 2016. 
De 59 lägenheterna beräknas vara inflyttnings-
klara sommaren 2017.

NYHETER

Under 2016 inför AB PiteBo möjligheten för 
hyresgästerna att göra digital felanmälan.

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

INVESTERINGAR
Badrumsrenoveringar, 70 badrum

Fönsterbyten

Projekt Parkhusen, nyproduktion 16 lägen-
heter i Bergsviken

Projekt Furulund, nyproduktion 6 lägenheter

VISSTE DU ATT? Strömsundshu-
set har bytt namn till Stadstornet.

VISSTE DU ATT? Lägenheterna i 
Stadstornet tilldelas utifrån köpoäng i 
PiteBos kösystem.

VISSTE DU ATT? PiteBos med-
arbetare har gemensam obligatorisk 
träning på arbetstid.

VISSTE DU ATT? PiteBo har 
minskat energiförbrukningen med 
20% under åren 2007-2014 och ligger 
därmed i topp bland landets fastig-
hetsbolag som deltar i rikskampanjen.

Stadstornet – ett nytt 
landmärke i Piteå
Huset som blir upplyst, runt och högt har vi döpt till Stadstornet eftersom det 

kommer att fungera både som utsiktspunkt och landmärke.

 59 stycken lägenheter, från 2:or till 5:or mellan 46- och 148 m2, där de flesta har 

inte mindre än två inglasade balkonger. Festlokal, bastu, relax och takterass på våning 

16 samt en fin uteplats på byggnadens garage med växtlighet och grillplatser, gör att 

dessa bostäder blir något utöver det vanliga.



Verksamhetsidé: Med visionen om ”Världens lokalaste 
energibolag som möjliggör hållbar utveckling i regionen” arbetar 
PiteEnergi ”Lokaltänksamt” med omtänksamhet, kundnytta och 
hållbarhet i fokus. AB PiteEnergi är ett helägt dotterbolag till Piteå 
Kommunföretag AB.
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PiteEnergi producerar, distribuerar och säljer ledningsbunden energi, 
värme och kyla, telekommunikation och ansvarar också för att upp-
föra, äga och driva alla de anläggningar som krävs för uppdraget.
 Verksamheten består av affärsområdena Elnät, Bredband, Värme & 
Kyla (f.d Fjärrvärme), Elhandel, Elproduktion samt avdelningarna Marknad 
och Administration.

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

INVESTERINGAR

PiteEnergi fortsätter med nödvändiga inves-
teringar i el-, fjärrvärme- och bredbandsnät 
för att säkra trygga leveranser och ge positiv 
resultatutveckling på sikt. Budgeterade inves-
teringar för 2016 uppgår till 89,5 mkr enligt:
• Elnät 40,0 mkr
• Värme och Kyla 25,0 mkr
• Bredband 13,5 mkr
• Elproduktion 2,0 mkr
• Övrigt 9,0 mkr
 
Investeringarna i elnätet avser bl.a. fortsatta 
åtgärder för att förnya och förstärka elnätet 
i syfte att förbättra leveranssäkerheten. Även 
förnyelse av vägbelysning och vädersäkring av 
elnätet är prioriterat. 

Affärsområde Värme & Kyla genomför rein-
vestering i fjärrvärmeledningar (utbyte), samt 
planering/ utredning för bra värmelösningar 
till fotbollshallen och husfabriken på Harahol-
men.

Bredband investerar i fortsatt utbyggnad och 
förtätning av bredbandsnätet för att serva 
pitebor och företag med tjänster som kräver 
allt mer kapacitet.

VISSTE DU ATT PiteEnergi levere-
rar 100 procent förnybar el till alla 
kunder.

VISSTE DU ATT PiteEnergi har en fast 
anläggning för produktion av sol-el på ett 
tak på universitetsområdet.

VISSTE DU ATT PiteEnergi byter ut 
7 000 gatljus till LED-armaturer för ljusare 
gatumiljö och ett mer hållbart Piteå.

VISSTE DU ATT PiteEnergi levererar 
fjärrvärme som till 96 procent kommer 
från Smurfit Kappas spillvärme. 

VISSTE DU ATT PiteEnergi har bered-
skap dygnet runt, året om, för att säkra 
driften i el, bredband och fjärrvärmenäten.

VISSTE DU ATT PiteEnergi samarbe-
tar med samhällsnyttiga aktörer, en viktig 
anledning till att majoriteten av Piteborna 
väljer sitt lokala energibolag. 

VISSTE DU ATT PiteEnergi har utbildat 
mer än 500 barn till ”Energidetektiver”. 

”Lokaltänksamhet” i arbete. PiteEnergi stödjer posi-
tiva initiativ i det lokala föreningslivet.

Foto: PiteEnergi 

1/1 - 2016 byter PiteEnergi namn på Affärsom-
råde ”Fjärrvärme” till ”Värme & Kyla” för att 
tydligare kommunicera bredden i erbjudandet.

NYHETER

Enligt Post och Telestyrelsen har 72 % av 
piteborna tillgång till snabbt bredband via fiber. 
Det är bäst täckning i Norrbotten och den är 
betydligt högre än riksgenomsnittet.



Verksamhetsidé: Piteå hamn har regionens mest diver-
sifierade och kompetenta logistikcentrum med avgörande 
betydelse för skogsindustrins konkurrenskraft i norra Sverige. 
Bolaget ska i samverkan med operatör och kunder stärka 
det regionala näringslivets konkurrenskraft via kostnadsef-
fektiva lösningar för kundernas sjö- och landtransporter, 
inklusive lagring av gods.
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INVESTERINGAR

Totala investeringar 2016: 13,5 mkr.
Budgeterade investeringar avser i huvudsak 
åtgärder i linje med bolagets utvecklingsplan, 
det vill säga utökade logistikytor som stödjer 
ökade godsflöden generellt sett, men även 
kommande etablering av en fabrik för tillverk-
ning av husmoduler.

VISSTE DU ATT? Containertrafiken har ökat 
med 300 procent från starten 2014. Det är i 
huvudsak, pappersprodukter och sågade trävaror 
som med denna transportform når nya mark-
nader.

VISSTE DU ATT? Oljehamnen ökar antalet 
fartygsanlöp för femte året i följd. Fortsatt ökade 
volymer från Sunpine är en viktig orsak till den 
gynnsamma utvecklingen.

Haraholmens 
logistikcentrum
Med en djuphamn, moderniserad järnväg, bra landsvägsanknytning och 
goda lagringsmöjligheter lockas en allt större skara aktörer att dra 
nytta av de resurser som står till förfogande vid Piteå hamn och hela 
det område som numera benämns Haraholmens logistikcentrum. Här 
sker en betydande hantering av ett flertal produkter, exempelvis pap-
per, massa, flis, massaved, sågade trävaror och petroleumprodukter.
 

Kopplat till etableringen av en husfabrik på hamnom-
rådet pågår ett intressant logistikprojekt för att flytta 
gods från land till sjö och skapa en kustpendel mellan 
Piteå och Mälardalen. 

NYHETER

Den nya husfabriken förväntas ge drygt 150 
nya arbetstillfällen till Piteå.

En husfabrik
Till de nya stora aktörerna hör hustillverkaren som nu påbörjat en 
fabriksetablering på det omfattande markområde som Piteå kommun 
iordningställt.  Fabrikens totala markbehov uppgår till cirka 100 000 
kvadratmeter, och satsningen beräknas ge drygt 150 nya arbetstillfällen, 
förutom tillkommande kringeffekter.

Kajutbyggnad
Haraholmens logistikcentrum rymmer idag en tydlig expansionsagenda 
som även omfattar en flytt av småbåtshamn och en kajutbyggnad. Om 
beslut tas kan detta resultera i en utbyggnad av nuvarande kaj på cirka 
100 meter. Småbåtshamnen som rymmer omkring 100 båtar kommer 
att ersättas av en ny hamn i anslutning till Bondö-kanalen. Schaktmas-
sor från kanalbygget kommer att bidra vid tillskapandet av ett större 
landområde för framtida behov vid djuphamnen.

Del av husfabriken sett från ovan.

Illustration: Arkitekthuset Monarken
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Större investeringar 
under 2016

Verksamhetsidé: Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) har som 
uppgift att främja arbetsmarknaden i kommunen, verka för ett 
livskraftigt näringsliv, äga och förvalta fastigheter för industri-, kon-
tors-, affärs- och utbildningsverksamhet samt offentlig verksam-
het på ett lönsamt sätt och inom ramen för bolagets resurser i 
vissa fall ta större risker än våra konkurrenter. 

Av de investeringar som genomförs under 2016 är nybyggnation för 
Norrbottensmusiken på Acusticumområdet den största. Lokalerna tas 
i bruk under maj månad. Betydande belopp kommer även att investe-
ras för att anpassa de lokaler som LTU lämnar i samband med deras 
aviserade neddragning av verksamheten, uppskattningsvis ca 1 500 m2 
i sin helhet. 
 Fastigheten på Batterigatan 10 kommer att genomgå en större 
ombyggnad för att anpassas till befintliga och nya hyresgäster samt bli 
mer representativa både in- och utvändigt. PnF-koncernen har under de 
senaste åren gjort betydande investeringar i form av energibesparande 
installationer samt ny-, till- och ombyggnationer vilka kommer att pågå 
även under 2016.

Nytt modernare och mer informativt skyltpro-
gram för Furunäset Företagsby tas i bruk från 
årsskiftet. 

Luleå tekniska universitet (LTU), kommer under 
året att lämna vissa ytor i de lokaler som PnF 
äger och förvaltar på universitetsområdet när 
utbildningar läggs ner eller flyttar till annan ort. 
Ambitionen är att dessa lokaler ska byggas om 
till annan verksamhet som passar in på området.

PnF har fr o m januari förvärvat vissa fastighe-
ter från dotterbolaget NBA Energi- & Miljö-
utveckling AB (NBA). NBA i sin tur kommer 
längre fram att avvecklas som bolag medan 
dess dotterbolag AB Norrgasol kommer att 
finnas kvar.

Det påbörjas ett utvecklingsarbete för att ut-
veckla och modernisera Furunäsets Företagsby 
som arbetsplats, mötesplats, kulturmiljö samt 
destination.

Hem för vård och boende, s.k. HVB-hem, på Fu-
runäset kommer att driftsättas första kvartalet 
och ge plats för 14 ensamkommande flykting-
barn samt personal.

VISSTE DU ATT? Bland Piteå 
Näringsfastigheter AB:s hyresgäster 
finns så vitt skilda verksamheter som 
mekanisk industri, hotell, banker, call-
center, konsulter, sjukvård, gym/frisk-
vård, byggindustri, tillverkningsindustri, 
livsmedelsindustri, butiker, glasbruk och 
mycket, mycket mer.

VISSTE DU ATT? Piteå Näringsfas-
tigheter AB med dotterbolag förvaltar 
ca 180 000 m2 lokaler i vilka ca 2 000 
personer arbetar. Dessutom går ca 
660 studenter på LTU/Musikhögskolan 
som ägs av PnF.

VISSTE DU ATT? I koncernen 
ingår flera dotter- och intressebolag 
varav AB Furunäsets Fastigheter är 
det största och förvaltar Furunäsets 
Företagsby

NYHETER

I de nyrenoverade lokalerna vid Furunäset 
har Pite Bryggeri sin verksamhet.

Pite Bryggeri som startade sin verksamhet 
under sista kvartalet 2015 kommer under året 
att uppnå full produktion och leverera till lokala 
restauranger samt Systembolaget.

Under året kommer Fortlax 2 att ta i bruk ser-
verhallarna i gamla Panaxiafastigheten i Öjebyn. 

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

INVESTERINGAR

Ny verksamhetsgren 
– Oljeförorenat avfall Haraholmen
Från årsskiftet har Pireva tagit över verksamheten oljeförorenat avfall på 
Haraholmen från NBA Energi & Miljöutveckling AB. Därmed kan Pireva 
erbjuda behandling av både vanligt avfall och farligt avfall på flera kvalifi-
cerade anläggningar i Piteå. Anläggningen på Haraholmen tar emot och 
behandlar allt från vattenskadad olja till oljeskadat vatten, oljeavskiljare, 
oljeskadade jordar, oljeslam etc. 

Ny hemsida – Utvecklad användarvänlighet 
Pireva omarbetar sin hemsida och under året kommer nya pireva.se att 
lanseras. Hemsidan får ett helt nytt utseende och flera funktioner har 
utvecklats för att förbättra användarvänligheten och öka kundnyttan.

Ny funktion –
Servicemeddelande 
till kunder via telefon
Från 2016 införs ett system som möjlig-
gör utskick av servicemeddelanden till 
mobiltelefoner och fasta telefoner. Den 
nya funktionen innebär att Pireva snabbt 
och enkelt kan skicka ut servicemed-
delanden till kunder som berörs av till 
exempel vattenavbrott eller utebliven 
sophämtning.

VISSTE DU ATT? En pitebo använder i ge-
nomsnitt 140 liter vatten per dygn.

VISSTE DU ATT? Piteborna ”fulspolar” ungefär 
28 ton skräp i toalettstolen per år trots att det 
bara är kiss, bajs och toalettpapper som hör 
hemma där.

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

VISSTE DU ATT? En biogasbil kan köra 2,5 km 
på den gas som kan framställas av en påse med 
rötat matavfall.

Under 2016 planeras investeringar för totalt 
52,1 mkr inom bolagets olika verksamhetsom-
råden med fördelning:
• Avfall och återvinning 10,1 mkr
• Vatten- och avloppsreningsverk 20,1 mkr
• Vatten- och avloppsledningsnät 21,4 mkr
• Övrigt 0,5 mkr

Inom Avfall och Återvinning genomförs bland 
annat utbyggnad av en ny deponietapp och 
ytterligare en etapp av den gamla deponin 
sluttäcks. Under året planeras även utveckling av 
avfallsanläggningen med syfte att förbättra till-
gänglighet, logistik och säkerhet inom området.
 Arbetet med vattensäkerhet är fortsatt prio-
riterat och en betydande del av investeringarna 
inom vatten- och avloppsreningsverksamheten 
är kopplat till detta. De större projekten är för-
nyelse av VA-ledningsnätet längs Hortlaxvägen, 
ombyggnation av slamavvattningen på avlopps-
reningsverket och uppdatering av styrsystemet 
för tillverkning av vatten.

Pireva ser till så att Piteborna har 
rent vatten i kranen.

Foto: Maria Fäldt
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Kommunens 
kvalitet

Som medborgare bidrar du via dina 
skattepengar till kommunens verksam-
het, därför känns det viktigt att du också 
får veta vilka resultat som kommunen 
presenterar för dessa pengar.
 Kommunens kvalitet i korthet är ett 
verktyg som jämför kommuner med 
varandra och beskriver kommunernas 
kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kom-
munens kvalitet i korthet drivs av Sverige 
Kommuner och Landsting (SKL) och för 
närvarande deltar 234 kommuner i detta 
jämförelsenätverk.  
 Årligen undersöks kommunens kvalitet 
ur fem perspektiv: Tillgänglighet, Trygghet, 
Information och Delaktighet, Kostnadsef-
fektivitet samt Samhällsutveckling. 
 Piteås resultat för år 2015 presenteras 
jämfört med år 2014. Även utvecklingen 
mellan åren visas med symboler där glatt 
ansikte är en positiv utveckling och surt 
ansikte är en negativ utveckling.  

Tillgänglighet
Tillgänglighet är ett viktigt område som
ständigt måste utvecklas. Positivt för i år är
bättre bemötande samt kortare väntetid 
till förskola och särskilt boende. Antalet 
e-postsvar inom två dagar har minskat och 
väntetiden för försörjningsstöd har ökat. 
Trots detta visar Piteå bättre resultat än
medel för samtliga deltagande kommuner.

Kommunens 
kvalitet i korthet

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

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen 
via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en 
handläggare? (%)

Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemö-
tande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? (%)

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

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

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

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

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

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

2014

93

52

95

18

43

8

94

10

20

5

2015

90

46

98

18

43

9

96

6

12

9

UtvecklingTILLGÄNGLIGHET

Foto: Karolina Lundström
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Kommunens 
kvalitet

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskola? (2015 års värde 
avser år 2014 och 2014 års värde avser år 2013)

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

Kostnad per betygspoäng (kr)

Kostnad per elev som inte fullföljt ett gymnasieprogram (kr)

EFFEKTIVITET I VÅRD OCH OMSORG
Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende?

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

Vilket omsorgs- och serviceutbud finns inom hemtjänst?

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

Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende?

2014

129 993

88

355

14 298

47

77

52

92

60

2015

132 774

89

381

14 030

47

74

58

95

62

UtvecklingEFFEKTIVITET I FÖRSKOLA OCH SKOLA
VISSTE DU ATT? En äldre person som har 
hemtjänst får besök av 15 olika vårdare under 
en 14 dagarsperiod.

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

VISSTE DU ATT? 86% av medborgarna 
tycker att kommunens webbinformation är 
god.

VISSTE DU ATT? 94,8% 
av eleverna i årskurs 9 har 
behörighet till ett yrkes-
program.

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

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

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

VISSTE DU ATT? 82% av alla elever i årskurs 
3 har klarat samtliga ämnesprov i svenska och 
matematik.

VISSTE DU ATT? 97% av alla elever i årskurs 
6 klarar samtliga ämnesprov i svenska, matema-
tik och engelska. 

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

Trygghet 
och effektivitet



BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING I PITEÅ 2006-2015

År

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1471

1354

1377

1312

1472

1438

1522

1483

1545

1467

1418

1315

1440

1320

1419

1335

1370

1291

1304

1364

53

39

-63

-8

53

103

152

192

241

103

424

402

430

365

396

401

401

440

421

370

406

421

425

397

414

452

420

432

437

399

18

-19

5

-32

-18

-51

-19

8

-16

-29

-1

-2

-1

-2

-3

-2

3

0

5

6

40 943

40 961

40 902

40 860

40 892

40 942

41 078

41 278

41 508

41 588

Inflyttning Utflyttning
Netto
flyttning Födda Döda

Födelse-
överskott

Justeringar
Folkmängd

Piteå ökar sin befolkning!
Siffran är från november 
2015. 

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

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

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

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

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

Eller gör ett besök!
Svartuddsvägen 1. Varmt välkommen!

Välkommen!

70

18

-59

-42

32

50

136

200

230

80

Folk-
ökning


