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Ansökan - Studentuppsats i Samverkan  

 

Grundläggande information om verksamheten 

 

Namn/benämning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Piteå kommun 

 

Ort 

Piteå 

 

Vår verksamhet 

Förvaltningens verksamhet är bred och sammansatt. Den omfattar (a) uppgifter inom 

övergripande samhällsutveckling och samhällsplanering (inkl. fysisk planering), (b) 

frågor som rör kompetensförsörjning, vuxenutbildning, flyktingsamordning och 

arbetsmarknadsinsatser, samt (c) trafiktjänster och infrastukturunderhåll.  

 

Syftet bakom organisationen har varit och är att etablera en struktur som stödjer 

intern samverkan i komplexa samhällsfrågor, för en samhällsutveckling ur 

helhetsperspektiv. Genom sådan samverkan har tanken också varit att stärka 

organisationens förändringsberedskap inför de nya krav den framtida 

samhällsutvecklingen för med sig.  

 

Förvaltningen har i dagsläget drygt 250 anställda. 

 

Information om verksamhetens intresseområde 

Förändringstrycket på den kommunala sektorn är numera både stort och växande. 

Genom att bland annat den demografiska utvecklingen medför ökade kostnader för 

välfärdstjänster krävs betydande effektiviseringar inom många verksamheter, vilket 

även ställer nya krav på innovativ förmåga, nyttjande av modern teknik och 

utveckling av förändrade arbetssätt.  

 

Allmänt sett ligger den kommunala sektorn efter när det till exempel handlar om att 

ta hem den potential som ligger i digitalisering och användande av ny teknik m.m. 

för effektivisering och utveckling av verksamheten. 
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Förvaltningen Samhällsbyggnad befinner sig mitt i detta förändringstryck och står 

kommande år inför förändringar som rör digitalisering, tjänsteutveckling, förändrade 

arbetssätt och nya kommunikations- och samverkansmönster. Diskussioner förs även 

om möjligheterna att placera verksamheten i en fysisk miljö som stödjer den 

utvecklingen, i form av en eventuell övergång till aktivitetsbaserade arbetsplatser. 

 

Förändringar av de slag som skisserats ovan medför även nya krav på de människor 

som ska befolka och verka inom ramen för de nya organisationsformerna, vilket 

medför behov av utredningar som underlag för ett genomtänkt förändringsarbete. 

Som uppslag till studentarbeten bedömer vi att vårt intresseområde framför allt är av 

relevans för inriktningen utredning inom sociologi- och psykologprogrammet vid 

LTU.  

 

För att närma sig frågeställningen bedömer vi det av värde att utöver våra egna 

insatser även få ögon utifrån för att betrakta två allmänna frågor: 

 

1. Konsekvenserna av det sammansatta förändringstryck vi nu ser för 

organisationens behov av framtida kompetens. Givet ovan skisserade 

förändringslinjer finns ett behov att utreda vad dessa leder till för krav på 

kunskaper, färdigheter, förmågor och inställningar hos den framtida 

personalen en förändrad verksamhet. 

2. Konsekvenserna av förändringstrycket och av behoven av ny kompetens för 

den existerande personalstyrkan. Exempel på frågor: Hur matchar 

existerande kompetens i organisationen mot de framtida kraven? Vilka 

förväntningar, förhoppningar och farhågor väcker detta hos nuvarande 

personal? Vad kan det betyda för förvaltningens kapacitet till förändring? 

 

Båda de antydda frågeställningarna är sammansatta och omfattande till sin karaktär, 

varför studerandeuppgifterna behöver avgränsas till att bli mer öppna och 

förutsättningslösa förstudier. Resultaten av sådana förstudier kommer sedan att 

användas som ingångsvärden till förvaltningens eget arbete, med tänkbara 

konsekvenser för kommande års rekryteringar, utbildningsinsatser samt andra 

utvecklingsaktiviteter.  

 

Den slutliga utformningen av studerandeuppgifterna behöver naturligtvis utformas i 
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samverkan med de studerande och deras handledare. 

 

Gissningsvis kan den förra frågeställningen vara av intresse för studerande med en 

sociologisk inriktning, medan den senare kan tänkas vara av intresse för psykologiskt 

inriktade studerande. 

 

Kontaktinformation 

 

Kontaktperson i verksamheten 

Leif Wågman, Kvalitetssamordnare, Samhällsbyggnad 

 

E-post till kontaktperson 

leif.wagman@pitea.se 

 

Telefonnummer till kontaktpersonens arbetsplats 

0911-69 60 39 

 

Ansökan sänd till: catarina.lundqvist@kfbd.se 

 

 

Vid frågor kontakta: 

FoUI Norrbottens Kommuner,  

Catarina Lundqvist, Vetenskaplig ledare Utbildning och Lärande, 

catarina.lundqvist@kfbd.se tel 0706935433 
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