
– Kvalitetsutveckling i Piteå kommun

Styrning och ledning

En droppe droppad i livets älv 
har ingen kraft till att flyta själv. 

Det ställs ett krav på varenda droppe:
  – Hjälp till att hålla de andra oppe!

/Tage Danielsson
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Styrning och ledning måste ständigt förändras 
och utvecklas för att vara handlingskraftig i den 
tid vi lever. Det är också viktigt att kommunernas 
särart får genomslag i styrningen.
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ATT STYRA OCH LEDA I EN KOMMUN är inte samma som att styra och 
leda ett företag. Skillnaden kan beskrivas på olika sätt, men alla förenas i 
att i en kommun är värden och värderingar i fokus. I en kommun är resul-
tatet de värden som skapas för samhället och för individen och medlet att 
nå dit är de resurser vi har tillgodo. Medan för ett företag är målet lönsam-
het och medlet är att utveckla värdet för kunden. 

Ett annat sätt att se på styrning och ledning är att studera hur kommu-
nernas roll har förändrats över tid. Kommunens utveckling beskrivs i fyra 
steg, från Kommunen som gemenskap och en kommun som utgör statens 
förlängda arm, till marknadskommun och slutligen en samverkande och 
samordnande kommun. Om dessa fyra steg är historien, vilken roll kom-
mer då kommunen att ha i framtiden?

Kommunernas framtida roll beskrivs som tre olika vägar:
•	 Medborgarspåret som innebär två synvinklar, där individens 

möjligheter att bestämma sin egen service men också hennes 
ansvar att delta i det kollektiva medbestämmandet.

•	 Marknadsspåret, där kommunen är beställare och därigenom 
styr på distans.

•	 Samverkansspåret, fokuserar på att skapa bättre förutsättningar 
för processarbete men skapar också en otydlighet kring ansvar för 
verksamheten kopplat mot medborgarna.

Ser man istället utvecklingen ur en teoretisk syn på styrning så har 
utvecklingen gått från traditionell styrning till Public manegement och för 
offentlig sektor finns två ytterligare steg Public Governance och nu talas 

det även om Public Values Governance, ett sätt att reflektera kring styrning 
och ledning för att skapa hållbarhet. För att stärka social sammanhållning 
behöver rättvisa och social utveckling skapas. Social utveckling handlar 
om att ge tillgång till kunskap och tillgång till delaktighet i det politiska 
rummet för olika målgrupper, för att undvika utanförskap. Att skapa tillit 
till lokalsamhället och undvika utanförskap som bygger på t.ex. avsak-
nad av utbildning, arbetslöshet eller annan särbehandling. En känsla av 
”utanförskapets frustrationsgap”, kan begränsa förmåga och möjligheter 
till delaktighet och påverkan. Dialogen som en del i styrning och ledning 
är viktig och behöver ständigt utvecklas. En dialog med många målgrupper 
ger möjligheter till olika erfarenheter och tankar, som i sin tur ger möjlig-
het till utveckling.

En styr- och ledningsprocess som tar tillvara kommunernas särarter, 
utvecklar kommunernas roll i takt med samhällsförändringen, handlar mer 
om viljan vart vi vill nå och är mindre automatiserad för att beskriva vad vi 
gjort. Det handlar om att; tänka nytt, ge förtroende, mod att lära av andra 
och att skapa tillit till lokalsamhället. 

Tillsammans gör vi det möjligt!

Mats Berg  Anna-Lena Pogulis

Kommunchef  Kommunstrateg



Hur jobbar Piteå kommun 
med styrning och ledning?

Organisation

• Nämnder och styrelser har gemensamt ansvar för resultat och kvalitet, såväl för helhets-
perspektivet som för den egna verksamheten. 

• För att nå bred delaktighet och gemensamt ansvar utgör förvaltningscheferna styr-
grupp.

• Det löpande arbetet sker i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som kallas kvali-
tetskedjan.

• Kommunens ledarskapspolicy är en viktig grund i hur ledarskapet för kommunens 
kvalitetsarbete genomförs. 

Piteå kommuns verksamhet styrs utifrån vision, strategiska områden, 
mål och målindikatorer som bryts ned från kommunfullmäktige till res-
pektive nämnd/styrelse. 

Medborgarfokus  
Mål och nyckeltal uttrycks ur ett 
medborgarperspektiv, och medbor-
gardialog är ett viktigt inslag när vi 
utvecklar våra verksamheter. 

Se till helheten 
Alla förvaltningar arbetar för att 
utveckla sina verksamheter och 
service för piteborna och det lokala 
näringslivet. 

Bjud på gott värdskap  
Ditt bemötande har stor betydelse 
för hur Piteå kommuns service och 
kvalitet upplevs. Här är det goda 
värdskapet i fokus i alla möten, 
såväl internt som externt. 

Kvalitet är allas ansvar

Kvalitetsarbete är att ständigt göra verksamheten bättre och använda re-
surserna på bästa sätt. Förbättringshjulet visar hur kvalitetsarbetet går till. 
Efter att man har planerat och genomfört verksamheten följer man upp och 
åtgärdar brister. Kilen illustrerar att det är viktigt att säkra kvaliteten, så att 
resultat i uppföljning tas till vara. På så sätt skapas ständiga förbättringar.

Planera 
Politikerna beslutar om mål för verk-
samheten och ger uppdrag till tjäns-
temännen. Målen ligger till grund för 
verksamhetsplaner som tjänstemännen 
tar fram. 

Genomföra 
Medarbetare på alla enheter arbetar 
under året med att genomföra aktivi-
teterna som finns angivna i verksam-
hetsplaner. 

Följa upp 
Det kan ske via utvärdering och olika 
medborgardialoger.

Åtgärda 
Det som man i uppföljningen eller 
medborgardialogen kommit fram till 
avviker eller behöver åtgärdas. 

Kvalitetssäkring   
Kvalitetssäkring av arbetet är att sä-
kerställa god kvalitet. Åtgärder ligger 
till grund för den nya planeringen så 
att erfarenheterna från uppföljningen 
tas till vara. På så sätt skapas ständiga 
förbättringar. 

Kvalitetsarbete 
ute i verksamheterna
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– ett pågående utvecklingsarbete

Styrning och ledning
Politiska viljan 

• Vision och strategiska 
områden

• Mål ur medborgarperspektiv
• Aktuella politiska frågor

Styr- och ledningsprocess

• Gemensamt årshjul
• Styrande dokument
• Knyter ihop kvalitet och 

ekonomi
• Kommunövergripande 

arbetsgrupp

Ledarskap och 
medarbetarskap

• Ledarskapspolicy
• Chefsforum
• Medarbetarpolicy
• Generationsväxling
• Stimulera och leda till verk-

samhetsutveckling

Verksamhetsutveckling 
och forskning

• Använda resultat i utveckling
• Medborgardialog ett instru-

ment för utveckling

Dialog med medborgare 
och företagare

• Former för inflytande och 
delaktighet

• Utvecklade former för 
information om satsningar 
och resultat

• Marknadsföring

Piteå kommun styr nämnder och styrelser genom vision, 
strategiska områden och mål.

• I den gemensamma processen finns kommunövergripande mål, 
nämnds/bolagsmål. 

• Nämnder och styrelser har därutöver förvaltningsmål för att styra och 
följa den egna verksamheten. 

• I verksamhetsplan (VEP) och årsbudget fastställs mål för de strate-
giska områdena samt för personal och ekonomi. 

• Målen uttrycks ur ett medborgarperspektiv och följs upp genom 
utvärderingar och nyckeltal. Resultaten redovisas i delårsrapport samt 
i årsredovisning. 

Mål och resultat     På Insidan
Chefsrum ger vägledning och stöd 
i rollen som ledande politiker och 
tjänsteman. 

Ekonomirum innehåller samlad 
information som berör ekonomi, t.ex. 
blanketter, dokument, anvisningar, 
plus- och bankgiro, organisationsnum-
mer, momshantering. 

Kvalitetsrum Här ges stöd och 
vägledning i hur du kan jobba med 
kvalitetsarbetet i din verksamhet. 

Personalrum innehåller allmän 
information om bland annat informativ 
text, handböcker, blanketter, utbild-
ning och arbete. 

Styrande dokument Det finns 
en rad styrande dokument som har 
beslutats för att ge god ordning och 
bra kvalitet inom kommunen. Do-
kumenten som presenteras här har 
i regel antagits av kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige. 

Ärendehandboken ger en gemen-
sam bild över hur kommunens ärenden 
registreras handläggs och bereds.
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 Barn och unga – vår 
framtid

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och 
öppenhet 

Livsmiljö 

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala pitebor upplever att
-det är hit man kommer när man kommer hem.

Kommunövergripande mål och nyckeltal

Nämnds- och bolagsmål/nyckeltal 
beslutas av kommunfullmäktige.

Verksamheten utvecklas och följs upp i enlighet med mål

VISION
Ekonomi Personal
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Politiska viljan Styr- och ledningsprocess Ledarskap och 
medarbetarskap

Verksamhetsutveckling 
och forskning

Dialog med medborgare 
och företagare

Månads- och 
delårsbokslut
• Uppföljningar, analyser och 

behov av eventuella åtgärder
• Eventuella justeringar

Verksamhetsplan
• Utgångspunkt från årsredo-

visningen och de resultat och 
analyser som redovisas där

• Övriga parametrar

Årsredovisning
• Utvärdering av mål
• Analys av resultat
• Behov av åtgärder
• Ansvarsutkrävande
• God ekonomisk hushållning
•  Grund för riktlinjer

Årsredovisning
• Utvärdering av mål
• Analys av resultat
• Behov av åtgärder
• Ansvarsutkrävande
• God ekonomisk hushållning
•  Grund för riktlinjer

Verksamhetsplan
• Utgångspunkt från årsre-

dovisningen och de resultat 
och analyser som redovisas 
där

• Övriga parametrar

Månads- och 
delårsbokslut
• Uppföljningar, ana-

lyser och behov av 
eventuella åtgärder

• Eventuella justeringar

Processen som visas i bilden nedan utgör 
grunden för kommunens styrning och 
ledning, såväl för ekonomi som för kvali-
tet. Arbetet sker med fokus på tre år sam-
tidigt; årsredovisningen siktar bakåt på 
föregående år, månads- och delårsbokslut 
fokuserar på innevarande år medan om-
världsanalys, riktlinjer samt budget och 
verksamhetsplanen siktar på kommande 
år. Alla dokument utgör beslutsunderlag 
för arbetet i boksluts- och budgetbered-
ning samt kommunstyrelse.

En gemensam och väl fungerande process 
där månads- och delårsbokslut signalerar 
eventuella obalanser och/eller föränd-
ringar, där signaler under löpande år 
sammanställs i årsredovisningen, tillsam-
mans med det slutliga resultatet. Resultat 
analyseras utifrån hur verksamheten 
genom processer och aktiviteter har lyck-
ats använda sina resurser så att så goda 
resultat och effekter som möjligt kan nås.
Processen utgör också kommunens intern-
kontroll.

Dokument för 
styrning och ledning

Måluppfyllelse
Piteås kommuns uppfattning är att 
den snabba samhällsutvecklingen 
samt jämförelser med andra har ska-
pat ett behov av ”rörliga mål”. Piteå 
kommuns mål är därför uttryckta 
som kvalitativa mål i stället för mål 
med kvantitativa mått. Gemensam 
mall och arbetssätt med målbedöm-
ning skapar goda dialoger mellan 
politiker och tjänstemän. Dialog om 
verksamhetens kvalitet utgör grund 
för målbedömning, verksamhetsut-
veckling och medborgardialog. 

Grad av måluppfyllelse bedöms 
enligt följande skala:

1 Målet ej uppfyllt

2 Målet delvis uppfyllt

3 Målet uppfyllt i hög 
grad

4 Målet helt uppfyllt

Analys
Analys sker utifrån fastställda mål 
för att undvika att enskilda nyckeltal 
får alltför stor vikt. Grunden i ana-
lysen utgår från redovisade resultat 
och dialog kring måluppfyllelse. 
Analysen ska handla om helheten för 
målet, eller det strategiska området, 
inte om detaljer. Nyckeltalens roll är 
att stödja en kvalitativ bedömning, 
men kan aldrig utgöra det enda un-
derlaget för bedömning av målupp-
fyllelse. Jämförelser med andra kom-
muner ger möjligheter att förhålla 
sig till de egna resultaten. 

Grund för analysen
• Resultat i form av nyckeltal 

och/eller undersökningar.
• Åtgärder, planerade och/eller 

genomförda, i syfte att förbätt-
ra måluppfyllelsen.

• Satsningar i verksamhetsplan 
(VEP) och koncernbudget.

• ”Andra värden” – ej mätbara.

Hitta mer på insidan 
 Kvalitetsrum 
 Ekonomirum

Hitta mer på utsidan 
 Resultat och kvalitet 
 Kommun och politik

Styrande dokument 
 Riktlinjer 
 Verksamhetsplan

HITTA
MER!
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Piteå – det är hit 
man  kommer när man 

kommer hem.

Livsmiljö

Dem
okrati och öppenhet

Utbildning, arbete och näringsliv
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Piteå kommun har fyra strategiska områden och 15 
övergripande mål som nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag jobbar tillsammans 
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.

Piteå kommun har fyra strategiska 
områden och 15 övergripande mål

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.

Piteborna ska uppleva så hög 
tillgänglighet och gott bemötande 
att det har anledning att tala väl 
om kommunens service.

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

Service och bemötande utformas 
jämställt i alla kommunens verk-
samheter.

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.



Omvärldsanalys

Planera

Medborgardialog

Följa upp

Verksamhetsutveckling
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Politiska viljan Styr- och ledningsprocess Ledarskap och 
medarbetarskap

Verksamhetsutveckling 
och forskning

Dialog med medborgare 
och företagare

Omvärldsanalys
För att Piteå kommun ska få helhetsper-
spektiv och långsiktighet, genomförs 
en årlig omvärldsanalys. Syftet är att så 
långt som möjligt få överblick, försöka 
förutse skeenden i omvärlden och hur 
det kommer att påverka kommunen. Det 
utgör även en del  i riktlinjerna för kom-
munens budget. 

Planera
Piteå kommuns planeringsprocess utgår 
från övergripande mål. I budget och 
verksamhetsplan planeras hur ekonomi 
och verksamhet ska nå en hög grad av 
måluppfyllelse.

Medborgardialog
Piteå präglas av öppenhet, engagemang 
och delaktighet. Vi verkar för ett till-

låtande klimat genom att både ta intryck 
av och ge avtryck i omvärlden. Piteå 
kommun arbetar ständigt för att utveckla 
dialogen med piteborna.

Följa upp 
Följa upp målen och bedöma grad av 
måluppfyllelse
• Verksamhet 
• Ekonomi 
• Personal 
Kvalitetsarbetet sker dels på övergri-
pande nivå och dels på nämnds- bolags-
nivå. Kvalitetsarbetet har sin utgångs-
punkt i vision, mål och nyckeltal. En 
förutsättning för att kunna svara på 
om verksamheten har en god kvalitet 
är att olika effekter och resultat kan 
mätas och utvärderas. Ambitionen är att 
uppföljningar och utvärderingar ska ha 
en vetenskaplig ”touch” och därmed ge 
en tillräckligt god bild av verksamheten 
som undersöks.

Verksamhetsutveckling
I Piteå är nytänkande både önskvärt 
och tillåtet. Verksamhetsutveckling ska 
vara ett naturligt inslag i arbetet så att 
medarbetarna känner att i Piteå är det 
medskapande i utvecking.

Hitta mer på insidan 
 Kvalitetsrum 
 Ekonomirum

Hitta mer på utsidan 
 Påverka din kommun 
 Resultat och kvalitet

Styrande dokument
 Riktlinjer
 VEP (Verksamhetsplan)
 ÅR (Årsredovisning)
 GEH (God ekonomisk hushållning)
 Inköpspolicy

Piteå präglas av en 
samhällsgemenskap med 
mångfald som grund.

Piteå ska år 2020 ha 
43 000 invånare.

Piteå ska erbjuda att-
raktiva och varierande 
boendemiljöer.

Tre av de femton övergripande målen är 
prioriterade under 2014 och 2015:

– Gäller både för ekonomi och kvalitet
Process för styrning och ledning Samordning av                

undersökningar
 » Utvärderingar och enkätundersök-
ningar på kommunövergripande nivå. 
Syftet är att samordna undersökningar 
till samma målgrupp. 

 » Årlig Utvärderingsplan läggs ut på hem-
sidan under Resultat och Kvalitet.

Genvägen
För att nå långt ut i organisationen med 
styr- och ledningssystemet har kommu-
nen ett IT-stöd för att förenkla chefernas 
arbete med verksamhetsstyrning, pla-
nering, uppföljning och analys. Målet är 
att i ett system få tillgång till samordnad 
och integrerad information från kom-
munens verksamhetssystem. Genvägen 
finns på kommunens portalsida för de 
som har behörighet.

Kolada
Kommun- och landstingsdatabasen (Ko-
lada) innehåller nyckeltal för kommuner 
och landsting. Här kan du följa kommu-
nernas och landstingens verksamheter 
från år till år. Med över 3000 nyckeltal 
får du underlag för analyser och jämfö-
relser. 

www.kolada.se
Kolada innehåller även olika analysverk-
tyg. Piteå kommun har en gemensam 
inloggning för att ta del av   ett färdigt 
urval av nyckletal. 

Användarnamnet är:
kvalitetskedjan@pitea.se 
Lösenodet är: ’kvalitetskedjan’

HITTA
MER!
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Politiska viljan Styr- och ledningsprocess Ledarskap och 
medarbetarskap

Verksamhetsutveckling 
och forskning

Dialog med medborgare 
och företagare

Verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen (VEP) upprättas 
varje år och innehåller både verksam-
hetsmål och budget. Budgeten och verk-
samhetsplan beslutas för nästa år sam-
tidigt  en plan för de två nästkommande 
åren. Centralt i verksamhetsplanen är de 
mål (både verksamhets- och ekonomiska 
mål) och nyckeltal för uppföljning av 
målen. Verksamhetsplanen följs upp vid 
ett antal tillfällen under året, varav del-
årsrapporten i augusti och årsrapporten i 
december är de mest omfattande. 

Arbetet med VEP för nästkommande 
period startar redan i början på mars 
månad. Utgångspunkten är det resultat 
som uppnåtts, både ekonomiska och 
verksamhetsmässiga, under föregående 
år. Två viktiga aspekter i arbetet med 
verksamhetsplanen är också den om-
världsanalys som tas fram årligen samt 
de medborgardialoger som regelbundet 
genomförs i kommunen. 

God ekonomisk hushåll-
ning (GEH) 
Kommunallagen säger att en kommun 
ska göra en bedömning av om verksam-
heten bedrivits enligt god ekonomisk 
hushållning. Det innebär att en bedöm-
ning av hur väl målen uppfyllts, både 
när det gäller ekonomi och verksamhet, 
ska göras. Piteå kommun gör en samlad 
bedömning av måluppfyllelse för de fyra 
strategiska områdena samt för ekonomi 
och personal. Bedömningen utgör grun-
den för bedömning av god ekonomisk 
hushållning. 

Resultatutjämningsreserv 
(RUR) 
En kommun måste planera sin verksam-
het så att balanskravet uppfylls. Det vill 
säga intäkter och kostnader måste balan-
sera varandra. Eftersom skatteintäkterna 
kan variera mellan åren beroende på kon-
junktur har en resultatutjämningsreserv 
inrättats för att bidra till att skapa en 
jämnare utveckling mellan åren. Den del 
av överskottet under ett år som överstiger 
skatteintäkterna med 1 procent får avsät-
tas i RUR. De avsatta medlen kan sedan, 
under vissa förutsättningar, användas 
under år med lågkonjunktur.

Inköpspolicy 
Kommunen har en policy som reglerar 
hur inköp ska göras i kommunen. Poli-
cyn utgår dels från lagen om offentlig 
upphandling samt från kommunens egna 
regelverk inom området. I policyn fram-
går att alla varor och tjänster ska köpas 
in via ett avtal om det finns ett sådant 
inom området. Titta i avtalskatalogen för 
information om de avtal som finns. Om 
inget avtal finns för en viss produkt kon-
takta inköpsavdelningen. Kommunens 
alla verksamheter köper varje år in varor 
och tjänster för stora summor och det är 
därför mycket viktigt att avtalen följs för 
att kommunen totalt sett ska hålla nere 
kostnaderna så mycket som möjligt.

Kommunallagen är själva ramverket för en kommuns befogenheter. Utöver kom-
munallagen och annan lagstiftning styrs en kommun av ett antal styrande dokument 
som kommunen själv har beslutat om. Det finns olika typer av styrande dokument 
beroende på syftet med dokumentet. 

 » Vision och strategiska områden:  Visionen 
är den gemensamma framtidssynen för Piteå.
Strategiska områden är prioriterade områden 

för att nå visionen.

Hitta mer på insidan

Ekonomirum

Kundtjänst i ekonomifrågor om du  
behöver support i ekonomisystemet  eller 
inloggningsuppgifter och liknande.

Blanketter inom ekonomiområdet. T.ex. 
blankett för utbetalning av personlig utlägg, 
beställning av elektronisk beslutsattest eller 
liknande.

Momsfördelning mellan affärsmoms och 
Ludvikamoms måste göras inom vissa verk-
samheter. Här hittar du vilken fördelning 
som är aktuell.

Kodplan aktuell kodplan hittar du här.

Handledning i ekonomisystem t.ex. inköp 
och faktura, redovisning och reskontra eller 
Xwebb. 

Årsplan/tidplan för årets ekonomiska 
händelser 

Dokument verksamhetsplan, årsredovisning

Rutinbeskrivningar i ekonomiska frågor 
t.ex. attestreglemente, riktlinjer i samband 
med representation 

För ekonomer här hittar du som arbetar 
som ekonom underlag och annat som du 
behöver i ditt arbete.

Service och tjänster

HITTA
MER!
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Ledarskap- och             
medarbetarpolicy
Ledarskapspolicyn beslutades 2008 
av kommunfullmäktige och 2011 togs 
beslut om en medarbetarpolicy med 
värdeorden VÅGA – LÅGA – FÖRMÅ-
GA. Dessa utgör grunden för vad som 
förväntas av chefer och medarbetare i 
Piteå kommun. 

Uppföljning och               
utvärdering
Som arbetsgivare är det viktigt att följa 
upp och utvärdera både hur medbor-
garna upplever kontakten med våra 
medarbetare, men även hur medarbetare 
upplever sin arbetssituation. Medborgar-
undersökningar genomförs regelbundet 
och resultatet behandlas i verksamheten.

Medarbetarenkät
Medarbetarenkät genomförs vartannat 
år och resultatet utgör grund för hand-
lingsplan på arbetsplatsnivå. I enkäten 
finns nio stycken hållbart medarbetar en-
gagemang, (HME) frågor som är natio-
nella och som skapar förutsättningar för 
jämförelser mellan kommuner i landet.

Medarbetarsamtal
Målfokuserade medarbetarsamtal mel-
lan chef och medarbetare genomförs en 
gång per år. I samtalet bryter man ner 
verksamhetens mål på individnivå, för 
att ge förutsättningar för medarbetare att 
se sin egen insats i måluppfyllelsen för 
arbetsplatsen. I lönesamtalet följer man 
upp måluppfyllelsen utifrån medarbetar-
samtalet.

Personalprognos
Vart annat år tar personalavdelningen 
fram en personalprognos för en tioårs 
period, denna utgör ett stöd för personal-
planering och förberedelse för genera-
tionsväxling. 

Personalbokslut
För att följa upp och analysera perso-
nalläget gör personalavdelningen ett 
personalbokslut varje år. Resultatet och 
analyserna är ett viktigt underlag för be-
slut om åtgärder inom personalområdet.

Förslagsverksamhet 
Utveckling av verksamhet och ar-
betsmetoder är en viktig del i både 
ledarskap- och medarbetarpolicyn. Till 
förslagsverksamheten kan en enskild 
medarbetare eller ett arbetslag lämna in 
sitt bidrag och få det prövat för eventuell 
belöning. Riktlinjer och rutiner finns i 
både personal- och chefsrum.

Ledarskap 
och medarbetarskap
För att nå uppställda mål i alla verksamheter är det viktigt att både ledarskap och 
medarbetarskap präglas av en ambition att skapa mervärde för medborgarna i Pi-
teå. Piteborna ska möta engagemang och ett gott värdskap i kontakten med våra 
medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet.

Politiska viljan Styr- och ledningsprocess Ledarskap och 
medarbetarskap

Verksamhetsutveckling 
och forskning

Dialog med medborgare 
och företagare

Hitta mer på insidan

Chefsrum
 Medarbetarenkät
 Medarbetarsamtal
 Ledarpolicy – medarbetarpolicy
 Personalprognos
 Personalbokslut
 Förslagsverksamhet

Personalrum 
 

HITTA
MER!
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Politiska viljan Styr- och ledningsprocess Ledarskap och 
medarbetarskap

Verksamhetsutveckling 
och forskning

Dialog med medborgare 
och företagare

Det är viktigt att i en organisation skapa 
ett klimat där verksamhetsutveckling ut-
gör ett naturligt inslag i arbetet. I ett för-
änderligt samhälle ökar betydelsen av att 
organisationen har ett styr- och lednings-
system där nytänkande är både önskvärt 
och tillåtet men där det också gäller att 
hitta en systematik i organisationen för 
att uppnå långsiktighet i arbetet.
 Piteå kommun är idag en kommun i 
utveckling, med målet att ligga i fram-
kant, genom att ständigt utveckla verk-
samheten i stort och smått. För att uppnå 

kommunens vision och vara en attraktiv 
och uthållig kommun, är det viktigt att 
alla medarbetare känner att de bidrar och 
att alla utvecklingsarbeten är viktiga. Det 
är lika viktigt med de små vardagliga för-
ändringsarbeten som ligger nära möten 
med piteborna. Därför vill vi stimulera 
till utveckling i vardagsarbetet.
 Omvärldsanalys och resultat kan leda 
till övergripande utvecklingsarbeten som 
berör alla nämnder och styrelser. Dessa 
utvecklingsarbeten kopplas till vision, 
strategiska områden och utgör en naturlig 

del i kommunens styr- och ledningspro-
cess. 
 Förvaltningar och bolag har ett ansvar 
för att implementera övergripande 
utvecklingsarbeten i sina respektive kva-
litetsprocesser.

Verksamhetsutveckling 
och forskning
I Piteå är nytänkande både önskvärt och tillåtet. Verksamhetsutveckling ska vara ett 
naturligt inslag i arbetet så att medarbetarna känner att i Piteå är det medskapande i 
utveckling. 

Hitta mer på insidan

Kvalitetsrum

Styrande dokument
 Policy, riktlinjer och anvisningar för 
 kvalitetsarbete  

Fortsätter på nästa sida

Mod att 
tänka nytt

HITTA
MER!
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Politiska viljan Styr- och ledningsprocess Ledarskap och 
medarbetarskap

Verksamhetsutveckling 
och forskning

Dialog med medborgare 
och företagare

Samverkansavtal
I målen för samverkansavtalet mellan 
arbetsgivare och fackliga parter betonas 
vikten av verksamhetsutveckling för 
att på bästa möjliga sätt uppfylla kom-
munmedborgarnas berättigade krav på 
effektivitet och service. I avtalet betonas 
att ansvaret ligger på både arbetsgiva-
ren och medarbetaren att medverka till 
utveckling i verksamheten 

Målfokuserat arbetssätt
De politiska målen och strategiska områ-
dena ska brytas ner på verksamhetsnivå/
arbetsplatsnivå i verksamhetsplanen. 
För att skapa ett engagemang och en 
förståelse för vilket uppdrag vi har i vår 
verksamhet bör arbete med verksamhets-
planen ske inom ramen för samverkan 
(arbetsplatsträffen) på arbetsplatsen. När 
det är klart ska målen i verksamheten 
brytas ner på team- och/eller individnivå 
i det årliga medarbetarsamtalet. Chef 
och medarbetare kommer tillsammans 
överens om vad medarbetaren ska bidra 
med under året för att verksamheten ska 
klara sina mål. 

Kompetensutvecklingsplan
Vid medarbetarsamtalet upprättas en 
kompetensutvecklingsplan där chef och 
medarbetare tillsammans beslutar vilken 
kompetensutveckling man behöver för 
att klara sitt uppdrag. Verksamhetens mål 
och kompetensutvecklingen för medarbe-
tarna måste följas åt.

Hur och kultur
I verksamheten beslutas på vilket sätt 
man ska arbeta med utvecklingsfrågor. 
Hur kan man skapa utrymme på den egna 
arbetsplatsen för att tänka nytt och våga 
prova? Kulturen på arbetsplatsen måste 
tillåta att det ibland inte blir som man har 
tänkt i ett utvecklingsarbete, men att vi 
lärde oss något på vägen dit. På arbets-
platsträffen bör utveckling av verksam-
heten vara en stående punkt.

EU-projekt
Man kan också se över möjligheter att 
delta i EU-projekt, dels för att få input i 
sitt eget arbete men också för att  om-
världsbevaka inom ett visst område. I 
kommunen finns kompetens när det gäl-
ler EU-projekt, så innan en verksamhet 
påbörjar ett arbete med att söka EU-med-
el bör den gruppen konsulteras.

I kommunens ledarskap- och medarbetarpolicy finns tydliga ledord för utveckling 
VÅGA – LÅGA och FÖRMÅGA. Dessa ska utgöra grunden för den kultur som råder 
på våra arbetsplatser.

Våga – låga 
och förmåga

Styrande dokument
 Ledarskap- och medarbetarpolicy
 Samverkansavtal
 Riktlinjer för EU-arbete
 Riktlinjer för projektverksamhet

Stödjande dokument
 Stöd vid medarbetarsamtal – 
 kompetensutvecklingsplan 
 
 Den röda tråden från visioner 
 till medarbetaransvar 

HITTA
MER!
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Politiska viljan Styr- och ledningsprocess Ledarskap och 
medarbetarskap

Verksamhetsutveckling 
och forskning

Dialog med medborgare 
och företagare

Idé
Kan den skapas direkt 

i verksamheten?

Ansök ur verk-
samhetspott

Idén genomförs

Verksamhets-
idén sprids

Beviljas medelBeviljas ej medel

NEJ

JA

Stimulansmedel

I Piteå kommun finns följande potter  
att söka utvecklingsmedel från:
• Verksamhetsutvecklingspott
• Klimatpott
• Alkoholpott
• Förslagsverksamhet

Verksamhetsutvecklingspott
Medarbetare i Piteå kommun ska uppmuntras att tänka nytt och komma med 
innovativa idéer. Alla verksamheter inom Piteå kommun kan ansöka om medel ur 
verksamhetsutvecklingspotten och ansökan ska omfatta utveckling som stärker:
• Verksamhetsutveckling med nytänkande för att skapa alternativ inom kom-

munens organisation för att möta olika behov.
• Samverkan med civilsamhället och andra aktörer i syfte att antingen utöka den 

kommunala servicen inom samma kostnadsram eller att effektivisera verksam-
heten.

Klimatpott
I klimat- och energiplanen finns beslut 
på att tio procent av kostnaden för varje 
flygresa som anställda inom kommun-
organisationen köper ska en klimatkom-
pensation avsättas för att bidra till projekt 
för att utveckla Piteå som en uthållig 
kommun. 

Alkoholpott
Medel ur alkoholpotten kan sökas av 
ideella föreningar eller organisationer 
som arbetar med drogförebyggande 
frågor. Ansökan ska avse en aktivitet som 
antingen inte ingår i föreningens ordina-
rie verksamhet, eller som överstiger vad 
föreningen skulle kunna göra med egna 
resurser.

Förslagsverksamhet
Förslagsverksamheten i Piteå kommun är 
ett system för insamling, bedömning och 
ersättning för idéer och förslag som kom-
mer från de anställda i syfte att utveckla 
kommunen genom att tillvarata den 
erfarenhet och det kunnande som finns 
hos de anställda. Förslagsverksamheten 
står öppen för varje anställd och enskild 
eller i grupp oavsett tjänsteställning och 
anställningsform.

Hitta mer på insidan 
 Kvalitetsrum/utvecklingsarbete

Styrande dokument
 Anvisningar finns för olika potter

HITTA
MER!

Att arbeta med utveckling kan ibland ta tid och 
kosta pengar. För att skapa det utrymme som 
behövs, kan man söka pengar via olika potter 
som finns i kommunen.

Ansökan görs via ide@pitea.se
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Politiska viljan Styr- och ledningsprocess Ledarskap och 
medarbetarskap

Verksamhetsutveckling 
och forskning

Dialog med medborgare 
och företagare

I Piteå kan du förvänta dig

Under ”I Piteå kan du förvänta dig” tydliggörs vilken 
servicenivå som ska uppfyllas för Piteborna när det gäller 
kommunens service och tjänster.

Varje nämnd har beslutat om vilka åtaganden som gäller.

Målet är att Piteå kommun ska tillhöra de nationellt 
ledande inom kommunal utveckling, ärendehantering och 
information. Arbetet genomförs med gott värdskap, kom-
petens och god tillgänglighet.

Om inte kommunens förväntansåtaganden uppfylls vill vi 
att det rapporteras så att vi kan förbättra oss. Detta görs 
enklast under Synpunkten.

Verksamhetsutveckling

Piteå är en kommun i utveckling. Målet är att ligga i fram-
kant genom att ständigt utveckla verksamheter i stort och 
smått. Piteå kommun vill skapa strukturer som stimulerar 
till verksamhetsutveckling såväl externt som internt.

Erfarenhetsdagen
Medarbetarna ges tillfälle att sprida sina erfarenheter och 
kunskaper till andra under det vi kallar för Erfarenhets-
dagen, dagen riktar sig till all kommunanställd personal. 
Förtroende och möjlighet att bidra till verksamhetsnära ut-
veckling i stort och smått är en försutsättning. 

Visa på goda exempel 
För att uppnå kommunens vision och vara en attraktiv och 
uthållig kommun är det viktigt att alla medarbetare känner 
att de bidrar och att alla utvecklingsarbeten är viktiga.  
 Därför vill vi synliggöra utveckling i smått och i stort, 
ge piteborna en inblick i allt gott som görs i våra verk-
samheter och visa omvärlden att Piteå är en kommun i 
utveckling.
 Via våra kanaler, både internt och externt kan du lägga 
ut allt som sker på din arbetsplats. Att tänka på när du 
lägger ut information är att du har en rubrik, foto, en kort 
beskrivande text. Kontaktperson och länk till mer infor-
mation.

”I ett föränderligt samhälle ökar betydelsen 
av en kultur där nytänkande är både önskvärt 
och tillåtet. Det är viktigt att skapa ett klimat 
där verksamhetsutveckling utgör ett naturligt 

inslag i arbetet.”  
/Mats Berg, kommunchef

Hitta mer på utsidan
 Piteå i utveckling
 I Piteå kan du förvänta dig

I 
Pi

te
å 

ka
n du förvänta dig

HITTA
MER!
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Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet ska leda till utveckling av effektiva 
verksamheter och tjänster med god kvalitet. Piteå kom-
mun har fastställt en policy, riktlinjer och anvisningar 
för kommunens kvalitetsarbete. Policyn beskriver kom-
munens styrmodell, kvalitets- och utvecklingsarbete 
samt medborgardialog. Riktlinjerna beskriver samord-
ning och publicering av uppföljning och utvärdering. 
Anvisningarna beskriver undersökningsetik, anvisning-
ar för vanligt förekommande metoder samt sekretess 
och röjandekontroll.
 Vid olika former av kvalitetsarbete i kommunen ska 
hänsyn tas till vad som står i policy, riktlinjer och anvis-
ningar.

Enkätverktyget 
Piteå kommuns enkätverktyg är ett webbaserat enkät- 
och analysverktyg där du enkelt kan skapa och skräd-
darsy dina egna webbenkäter och snabbt analysera 
resultatet. 

Engagemang och delaktighet
Olika undersökningar pekar på att medborgarnas vilja att 
delta i samhällsutvecklingen ökar. Viljan att få vara med 
innebär inte att medborgarna väljer att engagera sig i ett 
politiskt parti, därför är det viktigt att kommunen ger andra 
möjligheter till deltagande.

Medborgar- eller brukardialog?
Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv.
Brukardialog från ett förvaltnings- och kundperspektiv och
medborgardialog för att ge utrymme till delaktighet och 
medskapande.
 Det finns många olika metoder för dialog. Syfte och 
målgrupp är viktiga utgångspunkter för val av metod.

Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vän-
der sig till de som nyttjar service och tjänster som kund/
brukare.
 Syftet med dialogen är att lyssna på kunder/brukare som 
en del i verksamhetsutvecklingen för den specifika tjänst 
kunden/brukaren nyttjar och för att öka attraktivitet, för-
bättrade beslutsunderlag, effektivitet och kvalitet i service 
och tjänster.

Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder 
sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av 
kommunstyrelsen.
 Syftet med dialogen är att lyssna på medborgarnas åsik-
ter som del i beslutsunderlag och verksamhetsutveckling. 
Att skapa förtroende och legitimitet, förutsättningar för att 
nå social hållbarhet samt kommunens förmåga att hantera 
komplexa samhällsproblem.
 

Politiska viljan Styr- och ledningsprocess Ledarskap och 
medarbetarskap

Verksamhetsutveckling 
och forskning

Dialog med medborgare 
och företagare

Hitta mer på insidan

Kvalitetsrum

Hitta mer på utsidan
 Påverka din kommun
 Resultat och kvalitet 
 

Styrande dokument
 Policy för kvalitetsarbete
 Riktlinjer för kvalitetsarbete
 Anvisningar för kvalitetsarbete

HITTA
MER!

Varför medborgardialog?
Legitimitet och förtroende skapas till stor del av den lokala förmågan att skapa 
delaktighet och därmed stärka demokratin. Det finns därför ett lokalt ansvar för att 
fortsatt utveckla det demokratiska systemet i landet.
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Information
Värt att veta om din kommun 
Informationsbroschyr om Piteå kommun som skickas ut 
till hushållen i Piteå, i olika omgångar under ett år.

Resultatsida på webben 
Piteå kommun redovisar resultat och kvaliteter direkt på 
webben. Det är en samlad information om kommunens 
resultat utifrån strategiska områden, målindikationer, 
verksamhetsplan, årsredovisningar och budget.

Sociala medier
Kommunen finns på sociala medier för att kommunicera 
och informera om saker som händer i kommunen. 

Konsultation
Medborgarenkät 
Statistiskt centralbyrån (SCB) genomför udda år en med-
borgarundersökning där medborgarna får tycka till om sin 
kommun och dess verksamheter.

PiteåPanelen 
För att politikerna ska få bättre underlag inför planering 
och beslut har Piteå kommun startat en medborgarpanel 
som består av en samling pitebor i olika åldrar. Panelen får 
möjlighet att tycka till i olika frågor innan beslut fattas eller 
innan förslagen utformas.

Trygghetsvandringar
Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre 
och tryggare närmiljö men kan också användas för att un-
dersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö.

Unga i Piteå tycker
En månad varje höst öppnar Piteå kommun en specifik 
webbsida där unga får möjlighet att tycka till om vad de 
vill.

Unga i Piteå granskar
Kommunstyrelsen väljer ut en aktuell fråga som unga får 
granska ur sitt perspektiv. 

Delaktighet
Synpunkter och medborgarförslag 
Synpunkten är ett webbformulär där medborgare direkt 
kan lämna åsikter till berörd tjänsteman. Medborgar-
förslag är ett skriftligt konkret förslag om kommunens 
verksamhet, som kommunfullmäktige tar ställning till. 

Mötesplatser
Ett exempel på mötesplats är medborgarplatsen som är 
en mobil station placerad i centrala Piteå där kommu-
nen visar upp pågående satsningar och projekt. Här kan 
pitebor framföra sina synpunkter, svara på frågor via vår 
pekskärm och träffa tjänstemän och politiker vid vissa 
tillfällen.  

Medbestämmande
Underlag till budget och verksamhetsunderlag 
Här presenteras hur Piteborna påverkat budget och verk-
samhetsplan.

PÅPP - påse pengar projekt som unga planerar och ge-
nomför själva

Utveckling av byacentrum - Piteå  kommun har avsatt 
medel för att förstärka centrum i byarna. 

Politiska viljan Styr- och ledningsprocess Ledarskap och 
medarbetarskap

Verksamhetsutveckling 
och forskning

Dialog med medborgare 
och företagare

Veta/få kunskap

Ta ställning/tycka till

Tillsammans med andra

Bestämma inom vissa ramarIn
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Hur jobbar vi med medborgardialog?
Piteå kommun har en rad olika medborgardialoger som är indelade i fyra olika steg. 
Här nedan ser du exempel på metoder under varje steg.
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Politiska viljan Styr- och ledningsprocess Ledarskap och 
medarbetarskap

Verksamhetsutveckling 
och forskning

Dialog med medborgare 
och företagare

Med vem ska vi ha dialog?
Ett samhälle som vill ge förutsättningar till delaktighet måste inbjuda alla samhälls-
grupper. Hur ska vi tänka när vi bjuder in till dialog, vilkas verklighetsbilder ska få 
komma till tals, vilka ska få bli sedda, lyssnade på, och få vara med. 

Tänk dig en stjärna med flera spetsar, varje spets kan 
utgöra olika förvaltningar i Piteå kommun, eller olika 
yrkesgrupper. Inom varje spets finns det kompetens och 
samhörighet, men mellan spetsarna vet vi inte lika mycket 
om varandra. Tänk dig fler stjärnor där spetsarna kan vara 
olika geografiska områden, till exempel Hortlax, Pitholm, 
Norrfjärden m fl eller där spetsarna är de idrottsintressera-
de, de musikintresserade, friluftslivsmänniskorna, de som 
bara vill hänga. Tänk dig en stjärna där spetsarna utgör 
de utlandsfödda, personer med funktionsnedsättning, de i 
ekonomiskt utsatta hushåll, HBTQ personer, de psykiskt 
funktionsnedsatta. 

Jobba i mellanrummen
Det finns många stjärnor och många spetsar – men det 
är i mellanrummen som det kan uppstå konflikter för 
att vi tänker olika. Men det är också i mellanrummen 
som möjligheterna att tänka nytt och att lära av varandra 
finns. Inom varje spets där relativt stor likhet råder kan 
man fortsätta att utveckla det man redan gör.  Det är just 
olikheter och olika sätt att se på saker som kan föda nya 
tankar. För att möta omvärlden och nå kreativitet och 
innovation är det viktigt att jobba i mellanrummen. 

Tänk dig sedan att du lägger alla stjärnor på varandra, då 
uppstår en komplex bild med många mellanrum. Mellan-
rum mellan spetsar, och mellanrum mellan stjärnor. Det är 
i den komplexa världen vi lever och i den komplexa värl-
den som människor vill ha delaktighet och kunna påverka 
sin vardag och det samhälle de lever i. 

Risken med att inte jobba i mellanrummen är att det där 
kan uppstå frustratisongap och konflikter som inte är 
kända och som vi inte är förberedda för att möta. Känsla 
av att inte tillhöra, känsla av utanförskap (på olika sätt), 
kan skapa frustrationsgap. Frustration skapar spännings-
fält och kan visas genom olika uttryck. 

Hur når vi bäst olika målgrupper
I varje dialog bör man aktivt fundera och planera vilka 
målgrupper som är viktiga att höra, var man bäst kan nå 
dessa målgrupper och vilka metoder som behövs. Ibland 
behövs det ett urval och ibland kan det vara öppna inbjud-
ningar. 
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Ett Piteå för alla 
- med ökad mångfald

Följ mångfaldsarbetet på mångfaldsbloggen
www.pitea.se/mangfald

Ärendehandbok
För att kommunens ärenden ska registreras, handläggas 
och beredas på ett enhetligt sätt har Piteå kommun en 
ärendehandbok. Ansvaret för att den efterlevs ligger på 
förvaltningscheferna och nämndsordförandena. Med stöd 
av denna får nämndssekreterarna skicka tillbaka besluts-
underlag till handläggarna om de inte uppfyller handbo-
kens regler. Reglerna om offentlighet och sekretess samt 
utlämnande av handlingar ger ofta upphov till frågor. I 
handboken ges bland annat en översiktlig information om 
bestämmelserna på detta område. Varje kapitel är skrivet 
för att kunna läsas oberoende av varandra.

Piteå kommuns sammanträdesplan 
Varje år tas en ny sammanträdesplan fram. I denna kan du 
se när respektive nämnd sammanträder. Det är viktigt att 
du som handläggare utgår från sammanträdesplanen när 
du planerar och förbereder beslutsunderlag inför politiskt 
beslut. Detta för att ärendeprocessen ska fortlöpa effektivt 
och rättsäkert.

Styrande dokument
Den kommunala verksamheten är omfattande och varie-
rande. Det finns en mängd lagar och förordningar som styr 
verksamheten. För att få god ordning och bra kvalitet i 
verksamheten finns också en rad styrande dokument som 
har utarbetats inom kommunen. Ett led i kommunens kva-
litetsarbete är att samla och ordna dessa dokument och att 
se till att de finns tillgängliga för alla berörda. En mall för 
styrande dokument finns i kommunens ärendehanterings-
system, Platina och denna ska användas vid framtagandet 
av förslag till nya styrande dokument. Det finns också ett 
samlat dokument som beskriver vad respektive styrdoku-
ment ska innehålla, Piteå kommuns styrande dokument. 

 » Policy: Ett kortfattat dokument som anger kommunens 
uppfattning, eller principerna för kommunens arbete inom ett 
visst område.

 » Reglemente: Samling dokument som grundar sig på lagar och 
förordningar.

 » Plan/program: Ett relativt uttömmande dokument som anger 
vilka mål man vill uppnå inom området.

 » Föreskrift: Detaljerade regler för hur en viss fråga ska hante-
ras utöver och med utgångspunkt i gällande lagstiftning.

 » Riktlinjer: Anger hur en fråga ska hanteras. Syftet är lika be-
handling och detaljeringsgraden är därför högre än i en policy.

 » Anvisning/instruktion: Detaljerade regler, anvisningar och 
instruktioner för hur en viss fråga ska hanteras.

Arkiv och arkivfrågor
Enligt arkivlagen, kommunens arkivreglemente ska kom-
munen bevara och vårda viktiga arkivhandlingar från 
kommunens respektive verksamheter. Myndigheternas 
arkiverade handlingar är en del av vårt gemensamma 
kulturarv och kommunen har en uppgift att hålla dem 
tillgängliga för allmänheten. I Piteå kommun är det kom-
munstyrelsen som har det högsta ansvaret för arkivfrå-
gorna. 

Det övergripande målet: ”Piteå präglas av en samhällsge-
menskap med mångfald som grund” är prioriterat under 
2014. För att förvaltningar och nämnder ska kunna ta fram 
konkreta åtgärder för att nå målet, har förvaltningschefs-
gruppen och kommunstyrelsen gett strategiska enheten på 
kommunledningskontoret i uppdrag att definiera mångfalds-
begreppet och ta fram en handlingsplan för arbetet.

HITTA
MER!

Hur jobbar vi med ärenden?



Hur jobbar vi med information 
och kommunikation?

Piteå - attraktiv och uthållig
Piteå attraktivt och uthålligt är ett arbete för att möta framtidens utmaningar. 
Arbetet sker i samverkan med näringsliv, offentlighet och privatpersoner.

Avsiktsförklaring för gemensamt arbete - 
fyra fokusområden:
•	 Gemensamt ansvar för ökad befolkning
•	 Jobb och tillväxt ger framtidstro
•	 En god miljö för nästa generation
•	 Ett gott värdskap stärker den goda bilden av Piteå

Informations- och kommunikationspolicy
Informations- och kommunikationsinsatser ska ingå i all 
verksamhetsplanering och vara öppen, tydlig, effektiv och 
främja dialog. Det är nämnderna/förvaltningarna/bolagen 
som själva ansvarar för informationen om deras respektive 
verksamheter. Kommunstyrelsen har en informationsenhet 
vars uppgift är att ansvara för och samordna kommunöver-
gripande kommunikation, samt uppdraget att vara förvalt-
ningskommunikatör för sex av åtta förvaltningar (undantag 
samhällsbyggnad och kultur, park och fritid).  

Grafisk manual
Om Piteå kommun har en enhetligt utformad profil/utseen-
de ökar genomslagskraften. Kommunens grafiska profil ska 
ses som ett hjälpmedel för att öka igenkänning, stärka sam-
hörigheten internt och vara förtroendeingivande externt.

Kommunikationskanaler
Piteå kommun har ett antal olika ägda kommunikations-
kanaler. För externa målgrupper är det Pitea.se som är den 
viktigaste, mest informativa men också marknadsförande 
kanalen. 

Fasta produktioner  
Värt att veta om din kommun, skickas till alla hushåll tre 
gånger per år. Inflyttadtidningen som distribueras till nyin-
flyttade pitebor samt kommunens Årsredovisning. 

Sociala medier mm
Kommunen har också en sida på facebook, ett twitterkonto, 
en Medborgarplats på stan för information och dialoger 
samt en webb för unga. 

Intern information 
Internt är det i första hand vårt intranät, Insidan, som ska 
användas. Det finns också en personaltidning som distri-
bueras till alla arbetsställen och hem till alla anställda fyra 
gånger per år. 

Varumärket Piteå
I arbetet med Piteå – attraktiv och uthållig har varumärket 
Piteå varit en del av samverkansgruppernas uppdrag. En 
varumärkesundersökning är genomförd och dessa två delar 
har sammanställts och ligger nu som grund till att följande 
fem kärnvärden är en del av Piteås identitet; attraktiv, 
uthållig, innovativ och stolt och kontrastrik.  

Medborgarservice
Piteå kommun samarbetar med You Call i en gemensam 
satsning för att förbättra bemötande och tillgänglighet 
och öka servicen. När man ringer till kommunen ges två 
alternativ, om du vill ha svar på en generell fråga väljer 
du medborgarservice och får svar på enklare frågor. Om 
du vill ha svar på en specifik fråga väljer du växel och blir 
kopplad till en handläggare. Vid besök i stadshuset sker 
mottagandet genom receptionen. Receptionen har också 
möjligheter att, genom uppdrag från förvaltningar, erbjuda 
utökad service till pitebor och besökare.

Följ arbetet under www.pitea.se/attraktiv

Hitta mer på insidan
 Service/Informationsenheten

Styrande dokument
 IT strategi
 IT portalen
 Telefonpolicy
 Anvisningar socialamedier
 Informations- och 
 kommunikationspolicy 
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Anna Lena Pogulis
Kommunstrateg
Kommunledningskontoret
Tel: 0911-69 62 57 
 
Carina Ingesson
Projektledare  
Kommunledningskontoret 
Tel: 0911-69 61 04
 
Maria Renström
Personalstrateg
Personalavdelningen
Tel: 0911-69 60 36 
 
Mattias Sandström
Ekonom
Ekonomi- och inköpsavdelningen
Tel: 0911-69 60 95
 
Helena Lundberg
Avdelningschef, Stab
Fastighets- och servicekontoret
Tel: 0911-69 61 45 

Anette Christoffersson
Utvecklingsledare
Utbildningsförvaltningen
Tel: 0911-69 60 54
  
Jenny Axelsson
Avdelningschef, admin
Kultur, park och fritid
Tel: 0911-69 64 39

Leif  Wågman
Kvalitetsansvarig
Samhällsbyggnad
Tel: 0911-69 64 21
 
Eva Börjessson
Kvalitetscontroller
Socialtjänsten
Tel: 0911-69 64 47 

Torbjörn Johansson
Räddningschef
Räddningstjänsten
Tel: 0911-69 64 95 

Mats Berg
Kommunchef
Kommunledningskontoret
Tel: 0911-69 60 97

Ewa Degerman
Personalchef
Personalavdelningen
Tel: 0911-69 60 27

Birgitta Samuelsson
Ekonomichef
Ekonomi- och inköpsavdelningen
Tel: 0911-69 60 05
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