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§260
Information om SAM-projektet

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning
Åsa Sandberg utbildningsförvaltningen informerar om SAM-projektet, Samverka, Agera och 
Motivera.
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§ 261
Handlingsplan för trygghetspunkter
Diarienr 17KS635

Beslut
Kommunstyrelsen antar Handlingsplan för trygghetspunkter.

Ärendebeskrivning
Säkerhetssamordnare Linda Lasu föredrar ärendet.
 
Syftet med trygghetspunkterna är att i samband med en samhällsstörning eller en extraordinär 
händelse, exempelvis ett längre elavbrott under vinterhalvåret, kunna tillfredsställa 
basbehoven hos de nödställda invånarna samt besökare i kommunen. Målsättningen är att 
inom acceptabel tid kunna tillhandahålla nödställda kommuninvånare och besökare med 
basbehoven genom kommunens trygghetspunkter. För att uppfylla detta syfte måste 
kommunen vidta vissa åtgärder. Dessa åtgärder fastställs i denna plan.

Beslutsunderlag
 Handlingsplan för trygghetspunkter
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§ 262
Elitsponsring – Piteå Skidskytteklubb 2018-2019
Diarienr 18KS546

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar sponsring med 250 tkr till Piteå Skidskytteklubb för säsongen 
2018/2019.

Medlen anvisas ur Tillväxtpolitiska reserven.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett 
sponsringsavtal som reglerar parternas åtagande enligt beslut.

Ärendebeskrivning
Piteå Skidskytteklubb har funnit sedan 2005 och deras verksamhet är ute på Lindbäcksstadion 
och är en etablerad klubb i Sverige som har arrangerat ett flertal Sverigecuptävlingar och SM i 
skidskytte. De bedriver både ungdoms- och juniorverksamhet och har åkare på absolut högsta 
elitnivå. Träningen bedrivs året om på Lindbäcksstadion eftersom rullskidspår och 
konstsnöanläggning finns i anslutning till skidskytteanläggning. Skjutvallen är uppförd och 
ägs av klubben och de sköter även all drift och underhåll för att den ska vara tillgänglig för 
träning året om.

Under föregående år var klubben representerad på OS, Världscup, Junior-VM och Junior-EM 
med resultatet 2 OS-guld, 2 OS-silver, ett antal pallplatser i världscupen, 3 Junior-VM-guld 
och 1 Junior-EM-silver.

Piteå Skidskytteklubb vill stötta deras fem A-landslagsåkare på bästa möjliga sätt och fortsatt 
vara en av landets ledande skidskytteklubbar och ha åkare som kontinuerligt deltar i 
internationella tävlingar, Världscup, VM och OS. Nytt inför årets säsong är att klubben 
numera har några mycket kompetenta manliga åkare. Piteå Skidskytteklubb vill även fortsätta 
hjälpa till med att utveckla Lindbäcksstadion för att på sikt kunna arrangera internationella 
tävlingar i Piteå.

En sponsringsinsats av Piteå kommun skulle möjliggöra en heltidssatsning mot OS i Kina 
2022, men även satsning på försäsongens stora mål, VM i Östersund våren 2019. Sponsringen 
kommer även användas för vidareutveckling av ledare, team, läger, resor och ammunition.

Skidskytte är en etablerad sport i hela Sverige och en mycket attraktiv sport att följa på plats 
eller via TV. I Sverige följs skidskyttet av ca 1,2 miljoner tittare per tävling och i övriga 
världen så ser i snitt ca 150 miljoner tittare varje tävling. Detta innebär att Piteås 
plastvarumärke når ut såväl nationellt som internationellt.

Föreningen skapar också förutsättningar för att attrahera såväl nationella som internationella 
arrangemang inom skidsporten till Piteå. Utifrån Piteås strategi att utvecklas som 
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arrangörsstad vintertid utgör Piteå Skidskytteklubb en viktig pusselbit i det arbetet. 
Föreningen har ansökt om sponsring med 500 tkr.
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§ 263
Evenemangssponsring - Pite Älv Pride 2018
Diarienr 18KS294

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar sponsring med 50 tkr till RFSL för genomförandet av Pride Pite 
Älv 2018.

Medlen anvisas ur Tillväxtpolitiska reserven.

Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett 
sponsringsavtal som reglerar parternas åtagande enligt beslut.

Ärendebeskrivning
RFSL Piteå älvdal har för avsikt att genomföra Pite älv Pride för fjärde året under hösten 
2018. De kommer att besöka Arjeplog, Arvidsjaur och Älvsbyn med föreläsningsturné med 
informationsmaterial och Prideshop. Finalen blir i Piteå 1– 2 december med WAD-dag, 
Prideseminarier, parad, Pride-fest och utställningar. Temat för Pite älv Pride i år kommer vara 
kunskap och inkludering.

Sponsringen ska användas för finansiering av genomförandet av Pite älv Pride 2018 och blir 
till nytta för att synliggöra RFSL Piteå älvdal och Pite älv Pride. Den största nyttan gör 
sponsringen genom att den bidrar till bättre psykisk hälsa bland HBTQ-personer i Piteå och 
Piteå älvdals kommuner.

De kommer nå allmänheten och HBTQ personer i Älvsbyn, Arvidsjaur samt Arjeplog men 
även HBTQ personer från Norr- och Västerbotten samt övriga Sverige. Föreningen ansöker 
om 100 tkr.

Beslutsunderlag
 §163  Evenemangssponsring - Pite Älv Pride 2018
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§ 264
Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark
Diarienr 18KS657

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Taxa för nyttjande och försäljning av 
kommunal mark.

Ärendebeskrivning
Enhetschef Fysisk planering Helén Eriksson föredrar ärendet.
 
Priser för nyttjande och försäljning av kommunal mark har tidigare funnits i flera olika 
dokument men har nu samlats i dokumentet "Prissättning för nyttjande och försäljning av 
kommunal mark". Detta för att få en samlad bild över Piteå kommuns markpriser. Tidigare 
beslut gällande prissättning av mark upphävs.

Den nya prissättningen har följande utgångspunkter:

Reglerna om statsstöd i EG-fördraget artikel 87.1, vilket innebär att priser ska vara 
marknadsmässiga vid överlåtelse till enskilda näringsidkare. En kommun får inte gynna en 
enskild näringsidkare, utan prissättning ska baseras på marknadsvärde.

Inom centrala Piteå sker, med undantag för kvarteret Rönnen, ingen försäljning av kommunal 
mark. All upplåtelse sker genom tomträtt, enligt beslut KF 2018-03-26, § 38.

Mätregeln BTA (bruttoarea) nyttjas i stället för BRA (bruksarea) vid fastställande av markpris 
för flerbostadshus och lokaler samt vid fastställande av tomträttsavgälder. BTA är den 
vedertagna mätregeln som används vid fastighetsvärdering.

Tomtkatalogen finns på Piteå kommuns webbsida www.pitea.se.

Motivering
Samhällsbyggnad har genomfört en översyn av markpriser i enlighet med uppdrag i VEP 
2014-2016. Uppdraget var att se över priser för industrimark. Samhällsbyggnad har utökat 
uppdraget med en översyn av samtliga priser eftersom någon översyn av prisnivån inte har 
genomförts sedan 2007. Flera priser har ett samband vilket har inneburit att en total översyn
varit nödvändig för helheten.

Ett samlat dokument för priser för nyttjande och försäljning av kommunal mark underlättar 
framtida handläggning och uppräkning.

Sedan beslut 2016-04-18 har mark för flerbostadshus i centrala Piteå sålts för 80 % av 
marknadsvärdet. Förslaget är att priserna ska vara marknadsmässiga och inte subventioneras. 
Det är även i linje med reglerna om statsstöd.
_______
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-10-03 § 143
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut om 
"Tomtpriser för lediga småhustomter" (kommunfullmäktiges beslut 2004-03-22, § 41.) 
Tomtkatalogens nuvarande priser ska fortsätta gälla.
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut om "Förslag 
till taxor och avgifter inom fastighets- och servicekontoret, mark & skog, gällande tomtpriser, 
tomträttsavgälder, ledningsrätt/-servitut, råmark och optioner/markanvisning" 
(kommunfullmäktiges beslut 2007-06-18, § 122).
3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut om "Taxa - 
prissättning av kommunal mark för flerfamiljshus/lokaler inom stadskärnan och intilliggande 
områden" (kommunfullmäktiges beslut 2016-04-18, § 105).
4. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjen "Prissättning 
för nyttjande och försäljning av kommunal mark".
______________
Kommunledningsförvaltnings yttrande över förslag till beslut 2018-10-15

För att följa klassificeringen i den av kommunfullmäktige antagna Policy för styrande 
dokument föreslår kommunledningsförvaltningen att det styrande dokumentet betecknas som 
en taxa och inte en riktlinje, som samhällsbyggnadsnämnden föreslagit. Innehållsmässigt är 
uppgifterna i det styrande dokumentet desamma, nytt namn Taxa för nyttjande och försäljning 
av kommunal mark.

Beslutsunderlag
 Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark
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§ 265
Tomtpriser för lediga småhustomter
Diarienr 18KS671

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut om Tomtpriser för lediga 
småhustomter. Tomtkatalogens nuvarande priser ska fortsatt gälla.

Ärendebeskrivning
Priser för nyttjande och försäljning av kommunal mark har tidigare funnits i flera olika 
dokument men har nu samlats i dokumentet Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal 
mark”. Detta för att få en samlad bild över Piteå kommuns markpriser. Tidigare beslut 
gällande prissättning av mark upphävs.
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§ 266
Taxor och avgifter inom fastighets- och servicekontoret mark & skog 
gällande tomtpriser tomträttsavgäld ledningsrätt/servitut råmark 
och optioner/markanvisning
Diarienr 18KS672

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut om Taxor och avgifter 
inom fastighets- och servicekontoret mark & skog gällande tomtpriser tomträttsavgäld 
ledningsrätt/servitut råmark och optioner/markanvisning.

Ärendebeskrivning
Priser för nyttjande och försäljning av kommunal mark har tidigare funnits i flera olika 
dokument men har nu samlats i dokumentet Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal 
mark”. Detta för att få en samlad bild över Piteå kommuns markpriser. Tidigare beslut 
gällande prissättning av mark upphävs.
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§ 267
Taxa - prissättning av kommunal mark för flerfamiljshus/lokaler inom 
stadskärnan och intilliggande områden
Diarienr 18KS673

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut om Taxa - prissättning av 
kommunal mark för flerfamiljshus/lokaler inom stadskärnan och intilliggande områden.

Ärendebeskrivning
Priser för nyttjande och försäljning av kommunal mark har tidigare funnits i flera olika 
dokument men har nu samlats i dokumentet Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal 
mark”. Detta för att få en samlad bild över Piteå kommuns markpriser. Tidigare beslut 
gällande prissättning av mark upphävs.
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§ 268
Stöd landsbygdsbutiker 2018
Diarienr 18KS584

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar stöd till landsbygdsbutiker med 190 tkr till Långträsk Livs AB, 80 
tkr till Forsens Livs i Sikfors och 80 tkr till Olofsson Livs AB.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har avsatt medel till butiker i landsbygd, i syfte att upprätthålla servicenivån på 
landsbygden. Grunden är att butiker med synnerlig betydelse för varuförsörjningen inom 
respektive kundomland ska prioriteras. Villkor för stöd är att butiken normalt ska ligga minst 
10 km från närmaste butik, där undantag får göras med särskild hänsyn till stödets betydelse 
för bygdens fortlevnad. Stödet ska även kopplas till åtgärder som bedöms bidra till en 
förbättrad ekonomisk situation för butiken.

Det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till vid bedömning av fördelning av bidrag till 
prioriterade butiker, ex. ekonomisk förmåga, styrning, ägarförhållanden etc. Vid bedömning 
har hänsyn tagits till butikens ekonomiska situation och att stödet bedöms bidra till att 
upprätthålla en tillfredsställande varuförsörjning till konsumenterna.

Kommunen har kontaktat berörda butiker för sammanställning av behov och planerade 
insatser. Utifrån gällande villkor och nuvarande förutsättningar har tre butiker prioriterats för 
stöd 2018:

• Långträsk Livs AB
• Forsens Livs i Sikfors
• Olofssons Livs i Lillpite AB

Långträsk: Långträsk Livs AB, har en svår situation i och med den demografiska utvecklingen 
inom kundomlandet. Styrelsen gör en stor ideell insats för att hålla butiken levande. Styrelsen 
känner väl till sina svårigheter och möjligheter och försöker justera driften av butiken efter 
rådande omständigheter. Märkbara förändringar för butiken är den minskade hemsändningen 
till Långträsk omland samt den allt äldre befolkningen i området. Butiken har ett tydligt 
behov av kommunens stöd för fortsatt drift och en synnerlig betydelse för varuförsörjningen 
inom sitt kundomland.

Långträsk är den butik där en ev. nedläggning får störst konsekvenser för varuförsörjningen 
inom kundomlandet, då även möjlighet att köpa drivmedel skulle försvinna. Butiken föreslås 
ett bidrag om 150 tkr.

Sikfors: Forsens Livs i Sikfors drivs av Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB, samma bolag 
som driver skolan. Fastighetsbolaget driver butiken som en bifima vilket tydliggör kostnader 
och intäkter, med separat budget och resultatkrav skilt från övriga verksamheter.
Ägarna arbetar kontinuerligt med åtgärder för att lyfta butiken. Butiken föreslås ett bidrag om 
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50 tkr för kommande investeringar.

Lillpite: Butiken med tillhörande drivmedelsanläggning ligger i Lillpite och kundunderlaget 
består mestadels av byar inåt landet, exempelvis Yttersta och Åträsk. Området kring Lillpite 
är ett av Piteås största jordbruksområden, med ett antal framgångsrika jordbruk. Området är 
också företagstätt (bara i Lillpite finns 90 registrerade företag), med ett stort antal småföretag 
och enskilda firmor. Det är av stor vikt för boende och företag på landsbygden att ha en nära 
tillgång till butik och drivmedel. Butiken föreslås ett bidrag om 50 tkr för kommande 
investeringar.

Under åren 2016-2018 finns ytterligare 100 tkr från kommunen att söka. 
Landsbygdsutvecklaren har kontaktat landsbygdsbutikerna för att de själva ska motivera 
varför de ska få ett extra stöd.

Långträsk: Butiken har under de senaste åren gjort stora investeringar med att byta kyl- och 
frysdiskar. Lokalen är i fortsatt behov av renovering och förbättringar för att synas från väg 
373 behöver göras. Ytterligare stöd med 40 tkr föreslås.

Sikfors: Butiken hoppas kunna få extramedel till att köpa in en nyare kassadisk. Skulle även 
vilja byta ut hyllor i butiken. Ytterligare stöd med 30 tkr föreslås.

Lillpite: Butiken kommer den närmaste tiden att rusta upp utomhusmiljön med ny asfaltering. 
De kommer även att lämna in en ansökan till Länsstyrelsen om utbyte av kyl/frys samt delar 
av inredningen i butiken. Ytterligare bidrag med 30 tkr föreslås.
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§ 269
Medfinansiering – TräCentrum Norr
Diarienr 18KS435

Beslut
Kommunstyrelsen medfinansierar TräCentrum Norr med 100 tkr för 2018.

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven.

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås.
 
Reservationer
Daniel Bergman (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Ulla Persson (L) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
TräCentrum Norr (TCN) är en centrumbildning, organiserad under Luleå tekniska Universitet 
där LTU Skellefteå har det yttersta ansvaret för verksamheten. Syftet är att öka samarbetet 
mellan akademi, offentlig verksamhet och industri inom den trämekaniska industrin och 
trähusbyggande. TCN´s medlemmar är Sveaskog, Setra, SCA, Norra Timber, Derome 
Plusshus, Lindbäcks Bygg, Martinsons Trä, Sågab, Sågverken Mellansverige, RISE Research 
Institutes of Sweden, Luleå tekniska universitet, Skellefteå kommun och Piteå kommun. 
Förhållandet mellan TCN´s medlemmar regleras under ett samverkansavtal.

Vision
TräCentrum Norrs vision är att genom nya/utvecklade processer, produkter och tjänster göra 
det möjligt för den regionala och den nationella svenska träindustrin att öka förädlingsvärde, 
öka effektivitet, erhålla stärkt konkurrenskraft och därmed öka tillväxten inom sektorn till 
gagn för såväl företag och bransch som hela samhället. TräCentrum Norr har varit involverat i 
ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt och ett 70-tal slutrapporter har publicerats, 
vilka även finns tillgängliga på TräCentrum Norrs hemsida.

Budget TräCentrum Norr 2018
Summa privata parter 5 232 000kr

Offentliga parter
Piteå Kommun 100 000kr
Skellefteå Kommun 1 250 000kr
LTU Träteknik 475 000kr
TCN 56 000kr
LTU Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 100 000kr
Summa offentliga parter 1 981 000kr

Övrig offentlig finansiering inklusive EU
EU´s regionala strukturfonder (ERUF) 4 435 000kr
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Region Västerbotten 300 000kr
Summa övrig offentlig finansiering inklusive EU 4 735 000kr

Summa in-kind intäkter (eget arbete/resurser) 756 000kr

Total Finansiering 12 704 000kr

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Vi gör bedömningen att Piteå kommun bör delta i detta projekt. Som vi vet så finns det flera 
framgångsrika företag inom trä industrin i Piteå kommun. Genom denna centrumbildning kan 
dom utvecklingsbenägna företagen förhoppningsvis stärka sin konkurrenskraft genom ökat 
samarbete med akademin samt den offentliga verksamheten.

”Lindbäcks bygg skulle inte vara där man är idag utan samarbete med TräCentrum Norr och 
Luleå Tekniska Universitet”
Erik Lindbäck, Lindbäcks Bygg.

Övrig information
Privata parter är:
Lindbäcks Bygg, Martinssons, Norra Skogsägarna, Setra, SCA, Sveaskog, Sågverken 
Mellansverige, Sågab samt Derome.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
 
Karl-Erik Jonsson (M) och Daniel Bergman (M): Avslag på kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
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§ 270
Redovisning till kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB 
(PIKAB)
Diarienr 18KS153

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.
 
Kommunstyrelsen anser sig i och med detta ha fullgjort sin uppsiktsplikt avseende PIKAB 
och dess dotterbolag.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska, efter varje styrelsemöte med Piteå kommunföretag AB (PIKAB), få en 
redogörelse för styrelsemötet. Detta som ett led i kommunstyrelsens fullgörande av sin 
uppsiktsplikt avseende kommunala företag.
 
Ordförande Helena Stenberg (S) redogör för de punkter som behandlades vid Piteå 
kommunföretag ABs styrelsemöte den 8 november 2018:

 Kommunkoncernbudget antogs.
 Rapport från styrelsens Strategidagar. Utifrån arbetet på strategidagarna så kommer en 

revidering av PIKABs strategiplan att göras och en investeringsstrategi utarbetas. Beslut 
tas efter årsskiftet.

 Riktlinjer för säkerhetsarbetet. En internremiss behandlades där styrelsen godkände 
förslaget.

 Uppdrag till VD att lämna kommentarer till revisorerna på granskning av 
investeringsprocessen.
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§ 271
Attraktiva boendemiljöer, deltagande i samråd – rapport 
PiteåPanelen
Diarienr 18KS544

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av rapporten.
 
Kommunstyrelsen tar med rapporten som underlag inför beslut om fördjupade 
översiktsplaner.

Ärendebeskrivning
Syftet med undersökningen har varit att ta del av vad deltagarna i PiteåPanelen tycker att en 
attraktiv boendemiljö är. Vissa av frågorna är jämförbara med den undersökning som 
genomfördes 2013.

Resultatet visar att de viktigaste faktorerna vid val av bostad är bostadens standard och 
bostadsområdet. Att bostaden ligger servicenära är en annan viktig faktor.

Dessutom har frågor ställts angående deltagande i samråd. Endast cirka 20 procent av de 
svarande har deltagit i något samråd. Överlag ger dessa relativt låga betyg av sin upplevelse.

Rapporten delges Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag
 Rapport Attraktiva boendemiljöer, samråd
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§ 272
PiteåPanelen 2019
Diarienr 18KS622

Beslut
Kommunstyrelsen rekryterar medlemmar till PiteåPanelen enligt:
 

 ett statistiskt urval av 200 medborgare som får en särskild inbjudan
 öppen rekrytering av medborgare genom till exempel annonsering, sociala medier och 

Värt att veta om din kommun
 nuvarande panelmedlemmar erbjuds att fortsättningsvis ingå i PiteåPanelen.

Ärendebeskrivning
För att hålla den demokratiska processen levande är det viktigt att medborgare har möjlighet 
att delta i och ha inflytande genom att påverka pågående ärenden samt att kunna väcka nya 
frågor som känns angelägna. Piteå kommun arbetar aktivt med medborgardialog. 
PiteåPanelen är en av de kontinuerligt återkommande metoder som används.

Syftet med PiteåPanelen är att ge förtroendevalda möjlighet att snabbt och enkelt kunna 
rådfråga medborgare i ett ärende. Resultat från PiteåPanelen utgör ett av många 
beslutsunderlag inför politiska beslut. Ytterligare ett syfte är att ge medborgare en möjlighet 
att påverka frågor genom att deras engagemang tas tillvara i en rådgivande process.
Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för PiteåPanelen och beslutar om de frågor som ska 
ställas till panelen.

Vid varje ny mandatperiod ska en ny PiteåPanel rekryteras. Den nuvarande PiteåPanelen 
består av 259 personer varav 137 är kvinnor och 122 är män.

Urval:
Målet är att nå en panel på 400 medborgare, 18 och uppåt.
Panelen rekryteras via ett statistiskt urval av 200 medborgare som får en särskild inbjudan.
Öppen rekrytering av ytterligare medborgare genom till exempel annonser i dagspress, sociala 
medier och Värt att veta om din kommun.
Nuvarande panelmedlemmar erbjuds att fortsättningsvis ingå i medborgarpanelen.
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§ 273
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut.

Delegationsbeslut
 Yttrande angående ansökan om tillstånd för konsert/musikevenemang. Öppen scen för unga i Piteå den 19e 

oktober på Kaleido.  (dnr  18KS634-3)

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Röjardag den 12 oktober på Byxtorget, Storgatan och 
Uddmansgatan Piteå. Destination Piteå Ek förening.  (dnr  18KS647-4)

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Mat- och musikevenemang i Norrmalmias foajé 
den 23-25 oktober 2018. Restaurang- och livsmedelspr. Strömbackaskolan.  (dnr  18KS648-4)

 18KS650 Skoogs Bränsle Källbogatan 70  - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-10-11 - 
BESLUT  (dnr  18KS650-2)

 Ansökan och beslut att få sota själv  (dnr  18KS8-21)

 Ansökan och beslut att få sota själv  (dnr  18KS8-22)

 Ansökan och beslut att få sota själv  (dnr  18KS8-23)

 Yttrande rörande ansökan om antagning i hemvärnet  (dnr  18KS17-7)

 Yttrande rörande ansökan om antagning i hemvärnet  (dnr  18KS17-6)

 Yttrande angående stadigvarande serveringstillstånd. Vischangrillen, Lillpite. Vischangrillen  (dnr  18KS695-4)

 Yttrande rörande ansökan om antagning i hemvärnet  (dnr  18KS17-8)

 Anmälan om bisyssla  (dnr  18KS162-5)

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Subway, Storgatan 41B Piteå 
under perioden 24/5 - 1/9 2018.  (dnr  18KS383-3)

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning och begagnande av offentlig plats. Cirkusföreställning 
Piteå den 5e juni.  (dnr  18KS396-8)

 Delegationsbeslut att själv få sota  (dnr  18KS8-10)

 Ansökan och beslut att få sota själv  (dnr  18KS8-11)

 Ansökan och beslut att få sota själv  (dnr  18KS8-12)

 Ansökan och beslut att få sota själv  (dnr  18KS8-13)

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Ungdomsdisco Kyrkcenter, Piteå. Sällskapet Länkarna  
(dnr  18KS404-3)

 Yttrande angående stadigvarande serveringstillstånd. Bea´s Rökeri och Hamncafé, Jävrebyn. Salomon i 
Jävrebodarna AB  (dnr  18KS403-5)

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Sommarscenen på Pite Havsbad under 2018. 
Pite Havsbad AB  (dnr  18KS338-4)

 Begäran om utlämnande av handlingar  (dnr  18KS411-1)

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Watercross den 13-14/7 2018. Sjöbodegränd Piteå.  
(dnr  18KS363-8)

 18KS316 Pite Havsbad - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-05-21 - BESLUT  (dnr  18KS316-4)

 Delegationsbeslut Låneavtal mellan AB Pitebo och Kommuninvest i Sverige AB  (dnr  18KS417-1)

 Idrottssponsring Piteå IF FF 2018  (dnr  18KS144-2)

 Idrottssponsring Piteå Rid och Körsällskap 2018  (dnr  18KS334-2)

 Sponsring Piteå Motorsällskap 2018  (dnr  18KS335-2)
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 Evenemangssponsring Räddningsloppet 2018  (dnr  18KS336-1)

 Circle K Strömnäs - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-06-07 - BESLUT  (dnr  18KS279-7)

 Yttrande angående ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Piteå Stadshotell, Piteå. Piteå Stadshotell 
AB  (dnr  18KS385-4)

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Festivaltält i Södra Hamn under perioden 
20180713-20180714. Nodo Café och Bistro AB  (dnr  18KS339-5)

 Upphandling av elektroniska körjournaler 17 INK91  (dnr  18KS428-1)

 Upphandling - Försäljning av fordon, maskiner, inventarier mm 18INK013  (dnr  18KS429-1)

 Upphandling - Personbilar, kombi med drag, mindre mellanklass 18INK020  (dnr  18KS430-1)

 Ansökan och beslut att få sota själv  (dnr  18KS8-14)

 Ansökan och beslut att få sota själv  (dnr  18KS8-15)

 Delegationsbeslut Evenemangssponsring Räddningsloppet 2018  (dnr  18KS336-3)

 Yttrande angående ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Pite Havsbad, Piteå. Pite Havsbad AB  (dnr  
18KS337-4)

 Yttrande angående ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Thai Garden, Piteå. Chims Thai Garden  
(dnr  18KS402-5)

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Uddmansgatan 8, Piteå vid 
Bastard Burgers under perioden 180501-180930.  (dnr  18KS240-8)

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Sommarscenen 20180809. Pite Havsbad AB.  
(dnr  18KS508-6)

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Äventyrsbadet 20180808. Pite Havsbad AB.  
(dnr  18KS507-5)

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Mässhallen 20180810. Pite Havsbad AB.  (dnr  
18KS509-6)

 Ansökan och beslut att få sota själv  (dnr  18KS8-17)

 Ansökan och beslut att få sota själv  (dnr  18KS8-18)

 Beslut och ansökan att få sota själv  (dnr  18KS8-19)

 Upphandling arbetskläder i förskolan  (dnr  18KS639-1)

   (dnr  )

 Yttrande rörande ansökan om antagning i hemvärnet  (dnr  18KS17-5)

 Beslut begäran om utlämnande av allmän handling, logg  (dnr  18KS685-8)

 18KS539 AB Svenska Gasolfabriken (Öjebyn) - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-11-01 - 
BESLUT  (dnr  18KS539-2)
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§ 274
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delgivningar.

Anmälda delgivningar
 Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2018-08-23  (dnr  18KS1-25)

 Protokollsutdrag från Kommunala förebygganderådet 2018-09-25  (dnr  18KS1-26)

 Protokoll Servicenämnden Piteå och Älvsbyn 2018-09-26  (dnr  18KS7-3)

 Piteå kommuns yttrande över Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030  (dnr  18KS434-6)

 Dom i Mål nr M 460-18 Aktbilaga 12 Avslag avseende ansökan om förlängd igångsättningstid för Blåsmark 
vindpark i Piteå kommun  (dnr  16KS788-31)

 Regeringen beslutar att ej ta upp ansökan till prövning gällande ändring av beslut om tillåtlighet enligt 17 
kap miljöbalken av vindkraft i Markbygden Piteå kommun  (dnr  18KS700-1)

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting
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§ 275
Budget 2019 verksamhetsplan 2019-2021 samt kommunal skattesats 
2019
Diarienr 18KS591

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa årsbudget för år 2019 och 
verksamhetsplan för åren 2019-2021 samt kommunal skattesats enligt nedan:

1. Fastställa kommunens skattesats för år 2019 till 22:25 kronor (oförändrat).

2. Utöka nämndernas/styrelsens ramar år 2019 med totalt 22,8 mkr (26,5 mkr år 2020, 
24,6 mkr år 2021, varav engångstillskott 0,9 mkr 2019, 0,6 mkr 2020 och 0,3 mkr 
2021, ramökning och prisökning).

3. Avsätta i driftbudgeten 68 mkr i en central pott till kommunstyrelsens förfogande. 
Potten innehåller bland annat anslag till löneökningar för år 2019. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fördela medel för löneökningar 
då lokala avtal för 2019 är klara.

4. Beslut om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt beslut av kommunfullmäktige.

5. Fastställa mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå som stöd för 
bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2019.

6. Ge nämnderna ett antal uppdrag i verksamhetsplan 2019-2021, se under respektive 
nämnds avsnitt i dokumentet.

7. Uppdra åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa internbudget för år 
2019 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) i samråd 
med kommunstyrelsen/ekonomiavdelningen.

8. Delegera till respektive nämnd/styrelse att, upp till fastställd beloppsgräns, löpande 
under året omvandla drift- till investeringsmedel under förutsättning att nämnden efter 
omfördelning klarar en budget i balans. Rapportering om omfördelning görs i 
samband med årsredovisningen.

9. Fastställa 2019 års investeringsram om 177 mkr 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen lägger fram förslag till verksamhetsplan (VEP) 2019-2021 och årsbudget 
2019.

Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från de Riktlinjer för budgetarbetet som 
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fastställts av kommunfullmäktige 2018-03-26.

Riktlinjerna för budgetarbetet år 2019 har utgått från beslutade budgetramar och resultatnivåer 
i VEP 2018-2020.

Världsekonomin befinner sig i en kraftig högkonjunktur där globala BNP förväntas öka med 
strax under 4 % både 2018 och 2019. Så gott som världens alla länder uppvisar positiv tillväxt 
bland annat tack vare ökad industriproduktion, tillväxt i global handel och ökade 
investeringar. En avmattning av konjunkturen bedöms ske under 2019-2020 men delade 
meningar råder kring huruvida det är en kraftigare nedgång eller en försiktig återgång till mer 
normal tillväxt som är att vänta.

Svensk ekonomi har utvecklats väl sedan finanskrisen. Den inhemska efterfrågan har varit 
god under en lång period och investeringarna i bland annat bostäder, ökad offentlig 
konsumtion till följd av flyktingmottagande. Den inhemska efterfrågan har dämpats något 
under året då bland annat bostadsinvesteringarna minskat från 2017 års höga nivåer samt 
minskade kostnader för migration.

Kommuner och landsting står inför stora utmaningar kommande år. En avmattad konjunktur 
slår tydligt mot skatteunderlaget som kan utvecklas betydligt svagare från 2019 och framåt 
jämfört med de senaste åren. Demografiförändringar ger samtidigt ökade behov av kommunal 
välfärd. Behov av effektiviseringar och nytänkande är stort och en förutsättning för att klara 
välfärdsuppdraget.

Kommunstyrelsens förslag till VEP 2019-2021 baseras på följande förutsättningar:

Skatteintäkter/generella statsbidrag
Sveriges Kommuners och Landstings (SKLs) prognos i oktober över skatteunderlagets 
utveckling indikerar en lägre ökningstakt i jämförelse med den prognos som skatteintäkterna 
baserades på i VEP 2018-2020. Preliminär beräkning är gjord för kostnadsutjämning, samt 
LSS-utjämning som innebär en klar förbättring mot tidigare VEP 2018-2020.

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar med netto 21,4 mkr för år 2019 mot tidigare 
beräkning i VEP 2018-2020.
• Skatteunderlaget är uppräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings uppräknings-
faktorer med 3,4 % för år 2019 och 3,3 % för år 2020, samt 3,8 % år 2021.
• Preliminär kostnadsutjämning för år 2019 medför en ökning med +9,5 mkr.
• Preliminär LSS-utjämning för år 2019 ger en ökning med +10,8 mkr.

Pensioner
KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti 2018 visar 
följande förändring mot VEP 2018-2020: Ökad kostnad med 6,1 mkr 2019, minskad kostnad 
2,6 mkr 2020, samt en ökad kostnad med 10 mkr under 2021.

Löneökningar
Anslag för löneökningar avsätts och ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande 
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2019-2021.

Prisökningar
Prisökningar fördelas till nämnderna med 7,5 mkr år 2019. Priskompensation fördelas för 
utvalda varu- och tjänstegrupper efter fastställd modell.

Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå som fastställer vad 
som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2019 återfinns i 
budgetdokumentet.

I nämndernas budgetförslag finns taxorna redovisade. Flertalet av taxorna indexregleras 
årligen.

Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar 
krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför föreslås 
att nämnder/styrelse får i delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift 
till investeringsanslag löpande under året under förutsättning att nämnden efter omfördelning 
klarar en budget i balans. Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med 
årsredovisningen.

Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar.

Budgetförslaget presenteras för den centrala samverkansgruppen den 13 november 2018.

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V) och Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget med 
följande ändringar:
Gällande drift
Sidan 55: Bevilja medel för att fullfölja satsningen på 1:1 datorer på högstadiet, medel för 
strategisk kompetensförsörjning stryks.
Sidan 90: Text om att driftsmedel till gruppbostad kan beviljas senast 2020.
Sidan 98: 50 tkr till utbildning för överförmyndarnämnden.
 
Gällande investeringar
Sidan 42: Christinaprojektet minskas med 5 mkr 2019.
Sidan 42: Exploatering näringsliv - Haraholmens industriområde minskas med 2 mkr 2019.
Sidan 62: Renovering Stadshuset förstärks med 5 mkr 2019.
Sidan 62: 250 tkr till två nya kontor i foajén.
Sidan 110: Ändra syfte till den Allmänna investeringsfonden till KS förfogande till 
"Norrbotniabanan samt åtgärder för säkra trafiklösningar kring kommunens anläggningar och 
anslutningar till Trafikverkets projekt".
 
Daniel Bergman (M), Marika Risberg (C), Helén Lindbäck (KD), Ulla Persson (L) och 
Johnny Åström (SJV) meddelar att företrädare för deras partier återkommer i 
kommunfullmäktige.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsplan 2019-2021
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§ 276
Tillfälliga lån för 2019
Diarienr 18KS655

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillfälliga lån under 
2019 maximalt får uppgå till 600 mkr.

Ärendebeskrivning
Riksbanken styrränta är sedan en längre tid tillbaka negativ och banksektorn har infört 
inlåningsavgift mot stora kunder. Finansförvaltningen inom kommunen har de senaste åren 
kunnat minimera inlåningsavgifterna bland annat genom utökade checkräkningskrediter till 
förmånliga villkor. Villkoren är för närvarande sådana att tillgång till checkräkningskrediter 
möjliggör en effektiv och kostnadseffektiv likviditetsstrategi.

Kommunfullmäktige förslås besluta att tillfälliga lån under 2019 maximalt får uppgå till 600 
mkr, vilket är samma nivå som gällt under 2017 och 2018.
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§ 277
Borgensram för Trähallen AB
Diarienr 18KS641

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Trähallen AB kommunal borgen 
med en borgensram på 30 mkr.

Detta innebär att Piteå kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Trähallen ABs 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 30 mkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader.

Borgensåtagandet upphör i sin helhet i det fall att Piteå Näringsfastigheter AB ej längre skulle 
ha aktiemajoritet i Trähallen AB.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Piteå beslutade 2018-02-19 om ett gemensamt bolag mellan Piteå 
Näringsfastigheter AB (51%) och Lundkvist Trävaru AB (49%). Beslutet syftade till att i det 
gemensamt ägda bolaget, Trähallen AB, förvärva mark på Haraholmens industriområde och 
på fastigheten uppföra en industribyggnad. Efter upphandlingen av projektet under för-
sommaren 2018 kommer en nybyggnation att påbörjas under hösten 2018. Dessa 
byggnationer beräknas vara färdigställda hösten 2019.

I samband med beslutet om bildandet av bolaget fattade Kommunfullmäktige även beslut om 
att Piteå Näringsfastigheter AB genomför en riktad nyemission på 12,4 mkr till Trähallen AB. 
Bolaget är därför väl kapitaliserat vilket minskat bolagets behov av nyupplåning i samband 
med investeringen. Behov av extern finansiering kommer dock att finnas och beräknas till 30 
mkr vilket är 55% av total investering. Bolaget har ingen borgensram sedan tidigare varför 
borgensramen föreslås till 30 mkr. Piteå Näringsfastigheter AB har en aktiemajoritet, dvs 
bestämmande inflytande i bolaget. I det fall att Piteå Näringsfastigheter AB ej längre skulle ha 
aktiemajoritet i Trähallen AB upphör borgensåtagandet i sin helhet.
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§ 278
Bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar
Diarienr 17KS275

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Bestämmelser för kommunala bidrag 
till enskilda vägar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige i enlighet med Policy för styrande 
dokument delegerar till kommunstyrelsen att besluta om framtida revideringar av 
bestämmelserna.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-04-27, § 86, samhällsbyggnad i uppdrag att se över 
kommunala bidragsnormerna för enskilda vägar. Nämnden beslutade 2016-11-08, § 161, att 
överlämna en Föreskrift om kommunal bidragsnorm för enskilda vägar till 
kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige minoritetsåterremitterade ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-26, § 147, för ytterligare utredning av bidragsnormerna 
och vilka förutsättningar det finns för Piteå kommun att överta enskilda vägar.

På det sätt som de kommunala bidragsnormerna för enskilda vägar är utformade idag kan 
samhällsbyggnad inte garantera en rättvis och likabehandlande bedömning dels för 
utbetalning av beviljade ansökningar om vägbidrag, dels för hantering av nya ansökningar om 
bidrag till enskilda vägar. Eftersom samhällsbyggnad årligen får en begränsad budget i 
underhållsbidrag motsvarar det utbetalda beloppet varken den procentsats eller den krona per 
meter som anges i gällande bidragsnormer. Inte heller kan nya ansökningar tas upp till 
prövning då den fastställda budgeten årligen uppfylls beräknat på redan beviljade 
ansökningar. Detta trots att nya ansökningar många gånger kvalificerar sig för ett sådant 
bidrag.

Syftet med kommunalt underhållsbidrag, nedan kallat ”vägbidrag”, är att främja fast boende 
inom landsbygds- och bebyggelseområde, näringslivet samt vägar som ska vara öppna för 
allmän trafik året runt. Med fast boende menas att den boende (sökande) ska vara folkbokförd 
vid fastigheten enligt folkbokföringslagen och att vägen ska nyttjas året om.

I det nya förslaget förtydligas på vilka grunder ett kommunalt vägbidrag kan betalas ut. 
Vägbidrag kan betalas ut till enskilda vägar med statsbidrag enligt Trafikverkets 
kategoriindelning samt till enskilda vägar utan statsbidrag under särskilda förutsättningar.

Med anledning av att samhällsbyggnad tilldelas en fastställd budget för vägbidrag varje år 
måste föreskrifterna baseras på den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten. Av detta 
följer att bidragsnivåerna kan variera från år till år. 70 % av den tilldelade budgeten tillfaller 
enskilda vägar med statsbidrag och 30 % tillfaller bidragsberättigade enskilda vägar utan 
statsbidrag.
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Bidrag per meter väg fördelas lika oberoende av vägkategori till enskilda vägar som erhåller 
statsbidrag. Till enskilda vägar utan statsbidrag fördelas bidrag per meter väg lika mellan alla 
enskilda vägars totala väglängd. Beräkningsmodellen framgår av bilaga. Beräkningsmodellen 
ligger till grund för att den enskilde ska få en indikation om hur stort ett beviljat bidrag kan 
komma att bli. Eftersom föreskriften baseras på den tilldelade budgeten kan varken en 
procentsats eller krona per meter på förhand fastslås då såväl budget som antalet ansökningar 
kan variera, således även det utbetalda beloppet.

Samhällsbyggnad har även fått i uppdrag av kommunfullmäktige att, i samband med en 
översyn av bidragsnormerna, utreda förutsättningar för Piteå kommun att överta enskilda 
vägar, se bilaga. Samhällsbyggnad kan av utredningen konstatera att ett eventuellt 
övertagande av enskilda vägar blir kostsamt för kommunen i fråga om såväl ekonomiska som 
personella resurser, oberoende av vilka enskilda vägar som är föremål för ett sådant 
övertagande.

Samhällsbyggnad bedömer att den nya föreskriften främjar en levande landsbygd i större 
utsträckning än vad den befintliga bidragsnormen gör eftersom även fast boende i fritidshus 
kan få bidrag. Föreskriften innebär även en mer likabehandlande, rättvis och rättssäker 
prövning av medborgarens rätt till bidrag och en förenklad och tydligare 
handläggningsprocess. Förslaget till beslut har behandlats i Landsbygdspolitiska rådet och vid 
dialoger med Piteå Byamän.
_________
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-10-03 § 138
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver föreskriften
”Kommunala bidragsnormer för enskilda vägar”.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar det styrande dokumentet
”Föreskrift för kommunala bidrag till enskilda vägar”.
______________
Kommunledningsförvaltnings yttrande 2018-10-15

För att följa klassificeringen i den av kommunfullmäktige antagna Policy för styrande 
dokument föreslår kommunledningsförvaltningen att det styrande dokumentet betecknas som 
en bestämmelse och inte en föreskrift. Den huvudsakliga skillnaden mellan en bestämmelse 
och en föreskrift är att en föreskrift utgår från ett lagstadgat åtagande för kommunen. Bidrag 
till enskilda vägar är inte det. Ny rubrik på det styrande dokumentet är Bestämmelser för 
kommunala bidrag till enskilda vägar. Det betyder även att kommande revideringar av det 
styrande dokumentet fortsättningsvis kommer att ske i kommunstyrelsen och inte i 
kommunfullmäktige.

Anteckning
Marika Risberg (C) meddelar att företrädare för Centerpartiet återkommer i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar
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§ 279
Kommunal bidragsnorm för enskilda vägar
Diarienr 18KS658

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver Föreskriften Kommunal 
bidragsnorm för enskilda vägar.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-04-27, § 86, samhällsbyggnad i uppdrag att se över 
kommunala bidragsnormerna för enskilda vägar. Nämnden beslutade 2016-11-08, § 161, att 
överlämna ärendet till kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige 
återremitterade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-26, § 147, för ytterligare 
utredning av bidragsnormerna och vilka förutsättningar det finns för Piteå kommun att överta 
enskilda vägar.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 3 oktober 2018 § 137 beslutat om förslag till nya 
”Bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar” som är uppe till beslut detta 
kommunfullmäktige. Dessa ersätter de kommunala bidragsnormerna för enskilda vägar i sin 
helhet.

(33 av 136)



Sammanträdesprotokoll 34 (61)

Sammanträdesdatum
2018-11-08

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 280
Policy för ärendeprocessen
Diarienr 18KS554

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Policy för ärendeprocessen.
 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-25, § 7 att anta en kommungemensam ärendehandbok. 
Utifrån ny förvaltningslag och kommunallag såväl som för att säkerställa en medieoberoende 
behandling av information har ny policy och anvisning utarbetas av 
Kommunledningsförvaltningen. Policyn omfattar politiska ställningstaganden och 
anvisningen riktar sig till tjänstepersoner.

Policyn ska stödja Piteå kommuns övergripande strategi om demokrati och öppenhet. Varje 
dag fattas det beslut i Piteå kommun som berör människor. Det kan vara anställd inom 
kommunen, invånare som använder kommunens service eller företag som verkar i 
kommunen. Oavsett på vilket sätt människor påverkas är det viktigt att vi inom kommunen 
kommunicerar på ett sätt som gör att kommunens trovärdighet upprätthålls och stärks.

Policyn syftar till att utveckla en effektiv ärendeprocess som främjar öppenhet, tydlighet och 
möjlighet till ansvarsutkrävande i hela beslutskedjan. Genom en transparant och 
kvalitetssäker ärendeprocess, som möter organisationens behov, skickliggörs politiken och 
medborgarnas tillit till kommunen upprätthålls. Syftet är att uppnå ett gemensamt arbetssätt, 
höja kvaliteten och få en effektivare ärendehantering. Det ger i sin tur en ökad tydlighet för 
förtroendevalda och medborgare som tar del av våra handlingar och beslut.

Policyn konkretiseras i en anvisning för tjänstepersoner som beskriver ärendeprocessen från 
registrering, handläggning, beredning och beslut till avslut och arkivering.

Den del av Ärendehandboken som berörde förtroendevaldas arbetssätt har uteslutits eftersom 
det beskrivs i kommunfullmäktiges arbetsordning. Sedan 2010 har det skett förändringar i 
rutinerna för ärendeprocessen vilket återspeglas i den nya anvisningen. En grundtanke i den 
nya anvisningen är att samma information inte ska förekomma i olika styrande dokument. 
Exempelvis regleras utlämnande av allmän handling i särskild anvisning.

Anvisningen beslutas av kommunchef.

______
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade 2018-10-23 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att innan kommunstyrelsen göra 
förtydligande angående olika roller och visa på helheten i ärendeprocessen samt tydliggöra 
att konsekvensbeskrivning ska finnas med i tjänsteskrivelse.
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Beslutsunderlag
 Policy för ärendeprocessen
 §176  Policy för ärendeprocessen
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§ 281
Ärendehandboken
Diarienr 18KS553

Beslut
Kommunstyrelsen upphäver Ärendehandboken.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-25, § 7 att anta en kommungemensam ärendehandbok. 
Utifrån ny förvaltningslag och kommunallag såväl som för att säkerställa en medieoberoende 
behandling av information har ny policy och anvisning utarbetas av 
Kommunledningsförvaltningen. Policyn omfattar politiska ställningstaganden och 
anvisningen riktar sig till tjänstepersoner.

Kommunledningsförvaltningens förslag är utifrån detta att Ärendehandboken upphävs.
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§ 282
Motion (SLP) om Skolornas utemiljö ansvarighetsförändring
Diarienr 17KS679

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen om skolornas utemiljö 
ansvarighetsförändring, färdigbehandlad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

att utredning görs om Fastighetsförvaltningen bör få det fulla ansvaret för skolornas utemiljö 
samt om så blir fallet att det då utreds om kontinuerliga halvårskontroller av samtliga skolors 
utemiljöer är ett bra intervall.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund 1: På vissa skolor tycks utemiljön vara så dålig att skolbarnen kan skada sig 
och/eller få sina kläder sönderrivna.

Bakgrund 2: Som jag förstått orsakas problemet av att Fastighetsförvaltningen ansvarar för 
inköp av t ex lekmaterial osv. Detta belastar deras budget. Underhållet ansvarar den enskilda 
skolan för. Det belastar den enskilda skolans budget. Ansvaret för denna och därmed också 
utemiljön är rektors.

När Alterdalens Skola i Holmträsk var i drift så var jag och en till bybo och dokumenterade 
lekmiljön. Vi fann en stor mängd farliga ”lekplatser” på skolgården. I ett trätåg var det öppna 
spikar, hål och ruttna bräder på sittbänkar osv. Icke stabil gungställning. Detta åtgärdades 
efter vårt påpekande.

Aktuell situation:
Backgårdsskolans skolgård;
Från förälder:
”Det är lekgrejer som har varit trasiga och tagits bort och lämnat kvar "stubbar" som nötts 
fram. Det är trasig/sprucken /håligt asfalt att cykla/springa och snava på. Det är över lag en 
oerhört sliten och oskön miljö. Bitvis ligger så tjockt med grus på gården att man inte förstår 
att det sannolikt finns asfalt därunder.”

Vissa skolors budgetar kan vara snävt tilltagna för alla behov som finns. Utemiljön kan därför 
bli satt på undantag. Rektor har det huvudsakliga ansvaret för att undervisningen fungerar 
tillfredsställande och bra. Jag tycker inte det ligger i dennes kompetensområde att ansvara för 
utemiljön. Däremot är personalen på Fastighetsförvaltningen adekvat kompetens. De är 
uppdaterade om vilka skyddsregler som gäller. De har resurserna för att byta ut skadat 
material.
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Någon kontroll av övriga skolors utemiljö är inte gjord av mig.

__________

Kommunfullmäktige har den 20 november 2017, § 280, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning.
__________
Barn- och utbildningsnämndens yttrande, antaget den 14 mars 2018, §37
Utbildningsförvaltningen och fastighets- och servicekontoret har tillsammans beskrivit hur 
ansvarsfördelningen och arbetet går till när det gäller utemiljön på våra skolor och förskolor.

Utbildningsförvaltningen ansvarar för att äska medel för att förbättra eller utöka utemiljön på 
skolor och förskolor. För åren 2018-2020 finns 3 Mkr/år, riktade mot förbättring av utemiljön, 
avsatt i förvaltningens budget. Fastighets- och serviceförvaltningen ansvarar för tillsyn, 
skötsel och underhåll av utrustning inklusive underlag.

En certifierad extern part besiktar lekutrustningarna 1 gång/år. Utöver detta finns en rutin där 
fastighetsskötare ronderar lekutrustningarna 2 gånger/år. Protokoll och rapport från dessa 
rutiner genererar ett antal åtgärdspunkter som löpande åtgärdas.

Förslag till beslut
Den ansvarsfördelning och rutiner som föreslås i motionen är redan i drift.

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 22 mars 2018
Utifrån barn och utbildningsnämndens yttrande föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad då dess förslag redan är uppfyllda.
__________

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Eftersom den ansvarsfördelning och rutiner som föreslås i motionen är redan i drift föreslår 
jag att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.”

Jag kan dock inte undgå att reflektera över att det vore önskvärt om de som lägger motioner 
bemödade sig med att kontrollera faktiska förhållanden. Det skulle räcka med ett enkelt mejl 
och fråga berörd förvaltning. Detta skulle bespara kommunen pengar då administration och 
handläggning av motioner är rätt tidskrävande.”
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§ 283
Motion (C) om att prioritera lokalproducerade livsmedel
Diarienr 17KS815

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen om att prioritera 
lokalproducerade livsmedel, färdigbehandlad.
 
Reservationer
Marika Risberg (C) och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Majvor Sjölund (C) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

- Piteå kommun prioriterar lokalproducerade livsmedel

- Piteå kommun upphandlar livsmedel producerade i enlighet med svensk lagstiftning när det 
gäller djurskydd

Dessutom anförs i motionen:

Självförsörjningsgraden sjunker i Sverige, speciellt i landets norra delar. I takt med att 
spänningen i vår omvärld tilltar, känns det angeläget att vi skapar förutsättningar för 
bibehållen livsmedelsproduktion också i vårt län.

Det måste därför bli angeläget att föra dialog med de gröna näringarna för att i den nationella 
och regionala livsmedelsstrategins anda, öka den lokala produktionen.
En ökad produktion i vår kommun, bidrar också till ökade intäkter i kommunkassan då varje 
lantbruk även bidrar till kringarbeten (mejeri, slakteri, verkstäder, drivmedel, förnödenheter 
mm).

Det som krävs, är att fokus läggs på att i möjligaste mån upphandla lokalproducerade 
livsmedel. Kommunen måste ta fram en kostpolicy och årstidsanpassade menyer som bygger 
mer på vad vi kan odla i vår region, t ex rotsaker i stället för bambuskott.
__________

Kommunfullmäktige har den 18 december 2018, § 320, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning.
__________
Fastighets- och servicenämndens yttrande, antaget den 14 juni 2018

Fastighets- och servicenämnden har tagit del av den nationella och regionala 
livsmedelsstrategin vars syfte är att öka den lokala produktionen av livsmedel. Nämnden 
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verkar i enlighet med denna.

Nämnden instämmer i motionärens andemening att det är angeläget att föra dialog med lokala 
producenter i syfte att ta reda på förutsättningar och möjliggöra för dessa att leverera 
livsmedel till Piteå kommun. I samband med den nu pågående livsmedelsupphandlingen har 
dialog skett med LRF, lokala producenter och stora grossister för att diskutera vad som krävs 
för att lokala producenter ska kunna leverera livsmedel till Piteå kommun, för egen del eller 
via grossist. Vidare har en seminariedag genomförts tillsammans med LRF med fokus på 
offentlig upphandling av livsmedel och dialog mellan lokala företagare och upphandlare i 
syfte att stimulera fler lokala producenter att lämna anbud, öka konkurrensen samt öka 
kunskapen om marknaden och stärka förutsättningarna för bra upphandlingar.

I pågående livsmedelsupphandling har uppdelning skett i olika varukorgar som ett exempel att 
möjliggöra för lokala producenter att lämna anbud. Ett annat är att möjlighet finns till inköp 
av säsongsanpassade produkter från lokala producenter under livsmedelsavtalsperioden.

Ett antal hållbarhetskriterier har ställts i pågående livsmedelsupphandling
• Information om ursprung
• Dokumenterade antibiotikarutiner och system för hälsoredovisning
• Minimering av amputationer såsom svanskupering och näbbtrimning
• Bedövade operativa ingrepp
• Bedövad slakt
• Tid för transport till slakt
• Lösgående grisar
• Tuggbart motstånd
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 augusti 2018

Upphandling/inköp av lokalproducerade livsmedel samt upphandling av livsmedel 
producerade i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. I Piteå kommuns klimat- och 
energiplan (avsnittet Konsumtion/Upphandling livsmedel) finns följande redovisat som 
sammanfattar den lokala eller snarare den regionala situationen.

"Möjligheterna för Piteå kommun att upphandla närproducerade livsmedel påverkas av flera 
faktorer. Kommunens nordliga läge och det faktum att regionen (Norr- och Västerbotten) 
representerar en mycket liten andel av landets befolkning gör att utbudet av lokalproducerade 
livsmedel med industriell omfattning är litet i jämförelse med andra regioner i södra och 
mellersta Sverige. Vidare förbjuder upphandlingslagstiftningen (LOU) oss att kräva att varor 
skall vara lokalt producerade. Detta då en viktig grundprincip i LOU är att alla anbudsgivare/ 
leverantörer skall behandlas lika.”

På vilket sätt arbetar Piteå kommun för att underlätta små lokala leverantörers medverkan i 
upphandlingar?

I den upphandling av livsmedel som genomfördes under 2014 försökte kommunen att 
underlätta för mindre leverantörer genom att ge möjlighet att lämna delanbud på enbart 
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enstaka produktgrupper. Detta resulterade dock inte i några lokala/regionala anbud. De två 
största grossisterna i landet, Martin & Servera och Menigo lämnade anbud. Icke desto mindre 
är de livsmedelsföretagare som finns i regionen representerade som leverantörer av livsmedel 
via de grossister som Piteå kommun för närvarande har avtal med. Det gäller framför allt 
potatis, bröd, kött- och charkprodukter, ägg samt delar av mejeriprodukter. Även inför 
pågående upphandling har ett omfattande arbete genomförts för att förmå lokala och regionala 
leverantörer att lämna anbud i egen regi eller via en grossist.

Mejeriprodukter
Upphandling av mejeriprodukter görs separat och påbörjats senare i år. Denna produktgrupp 
är en av de som Upphandlingsmyndigheten tagit fram krav och kriterier för. Planen är att 
huvuddelen av dessa krav ska används i kommunens upphandling. Nuvarande leverantör är 
Norrmejerier.

Upphandling av livsmedel producerade i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning

Piteå kommun har ställt ett antal hållbarhetskriterier (se fastighets- och serviceförvaltningens 
svar) i pågående upphandling av livsmedel. Anbudsgivaren skall intyga eller bifoga verifikat 
på att producenten av animaliska livsmedel visar att producenten uppfyllt kraven på:
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Jag ställer mig helt bakom motionens problemställning och intentioner. Kommunen har 
arbetet för att höja andelen lokalproducerade livsmedel under en lång tid och arbetet fortgår. 
Det är inte en helt enkel uppgift då kommunen har ett begränsat handlingsutrymme utifrån 
lagstiftningen och att lokala producenter haft problem med att kunna leverera de mängder 
som krävs för att producera drygt 10 000 portioner dagligen. Från politiskt håll finns frågan 
aktuell i ett flertal styrdokument som inköpspolicy, riktlinjer för upphandling och kost- och 
servicenämndens kostpolitiska riktlinjer, vilka alla lyfter vikten av att stimulera inköp av 
närproducerade livsmedel.

Piteå kommun är även aktiva i att stödja de agrara näringarna tillsammans med regionen och 
LRF genom arbetet med att utveckla verksamheten på Gran Naturbruksgymnasium.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad och att arbetet 
med att höja andelen lokalproducerade livsmedel och ställa krav på svenskt djurskydd för 
animaliska produkter i kostverksamheten skall fortgå."

Yrkanden
Marika Risberg (C): Bifall till motionen.
 
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 284
Motion (SLP) om partistödets storlek
Diarienr 17KS819

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om partistödets storlek.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

att partistödet för varje parti bestäms till 100.000 kr/år.

Dessutom anförs i motionen:

Vår demokrati är viktig att försvara. Den kräver dock ett aktivt deltagande av medborgarna i 
vårt samhälle. Vår demokrati är visserligen representativ men det innebär inte att företrädarna, 
i form av politiska partier, skall vara frigående enheter skilda från medborgarna och vars 
strukturella liv baseras på skattemedel. Det kan vi notera utifrån att alltmer av partiernas 
verksamhet baseras på de skattemedel partiernas företrädare själva beslutar om. Det gäller 
såväl riksdag, region som på kommunal nivå.

Vi kan också notera att det politiska deltagandet i politiska partier är konstant sjunkande. 
Något som inträffar i alla europeiska länder. Samtidigt är det politiska "deltagandet" hos 
befolkningen stigande i Sverige, vilket är avvikande mot övriga europeiska länder.

De politiska partierna och deras fåtaliga medlemmar har utvecklats till en egen organisatorisk 
värld som inte längre behöver ha anknytning till själva civilsamhället. De är inte längre 
beroende av ideellt aktiva medlemmar som bidrar ekonomiskt för att få den representativa 
demokratin att fungera i form av partier.

Politikernas företrädare lägger ofta sparkrav på de kommunala verksamheterna. Speciellt när 
de kommunala inkomsterna minskar eller inte ökar i förväntad takt kan sparbetingen bli 
betydande. De politiska partiernas del av skattemedlen (partistöden) uppräknas däremot för 
det mesta med automatik.

Det bör därför finnas betydande möjligheter att spara på partistöden. Kommunmedborgarna 
har rätt att fråga sig vad de får tillbaka av de politiska partierna. De har köpt en tjänst och 
utifrån vårt deltagande under denna mandatperiod har vi gjort bedömningen att partistöden är 
våldsamt överdimensionerade. Kort sagt. Om man skulle göra en liknelse så är det dyra 
tjänster som knappast kan uppfylla "konsumentlagstiftningens intentioner".

Systemet med ett grundbidrag och också med mandatstöd är en tveksam konstruktion. Ju fler 
mandat desto högre partistöd. Sverige har en tendens att snabbt anpassa sig till amerikanska 
förhållanden. Istället för att ha en aktiv och levande demokrati hos befolkningen så spelar 
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partiernas ekonomiska resurser numera en betydande roll för att de skall kunna fortsätta sin 
egenexistens.

Det är orimligt att skattemedel skall försörja partiernas medlemmar och partiernas byråkrati. 
Ett parti som har brett stöd hos befolkningen har naturligtvis också många medlemmar. 
Många medlemmar innebär att man har många som kan arbeta ideellt med olika delar av 
partiets organisering, funktion och politiska budskap.

För både en vitalisering av den kommunala demokratin och för att få loss pengar till andra 
betydligt viktigare kommunala uppgifter, typ skola och omsorg, så finns det all anledning att 
rejält minska de partistöd som finns. En ersättning till varje parti på 100.000 per parti och år 
innebär en besparing på cirka 10 miljoner kronor under en mandatperiod.
__________

Kommunfullmäktige har den 19 februari 2018, § 24, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 21 augusti 2018
Den kommunala rätten att ge ut partistöd till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige regleras i kommunallagen 4 §§29-32. Syftet med stödet skall vara att 
stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Stödet får inte otillbörligen gynna 
eller missgynna något enskilt parti. Praxis och rekommenderat av Sveriges kommuner och 
landsting är att stödet fördelas på ett grundstöd och ett stöd per mandat i kommunfullmäktige. 
Detta är helt i linje med resonemangen i förarbetena till kommunallagen (prop. 1991/92:66 
och KU 1991/92:18) som betonar att en tillämpning av den kommunala likställighetsprincipen 
torde innebära att stödet normalt delas upp i grundstöd och mandatbidrag. Stödet kan utöver 
ekonomiskt stöd bestå av annat stöd, t.ex. fri tillgång till kontorslokaler. Idag delar alla 
kommuner, landsting och regioner ut partistöd till partierna.

Partistödet i Piteå kommun består av ett grundstöd på 51 500 kronor per parti och år samt ett 
mandatstöd på 55 400 kronor per mandat och år (båda i 2014 års nivå). Utöver detta finns ett 
utbildningsstöd på 2 900 kronor per mandat och mandatperiod samt att oppositionspartierna 
har tillgång till ett gemensamt kontorsrum på Stadshuset.

Som jämförelse ger Luleå kommun ett parti ett grundstöd som uppgår till två prisbaslopp – 
91.000 kronor samt ett mandatstöd på 54.600 kronor per mandat och år.

Ser man på kostnad för politisk verksamhet i sin helhet räknat i kronor per invånare ligger 
Piteå på ca 50 plats i landet, vilket är lägst i Norrbotten. T.ex. Boden har drygt dubbelt så hög 
kostnad per invånare.

Utan att ta ställning till nivån på partistödet är det rimligt att partier med fler mandat i 
kommunfullmäktige har större kostnader och ett större behov av partistödet, vilket även stöds 
av förarbetena till kommunallagen och ett flertal domar. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför kommunfullmäktige att motionen avslås.
__________
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Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”De politiska partierna är en grundläggande förutsättning för den representativa demokratin. 
Att ha fria partier, fri nyhetsförmedling och opinionsbildning bygger grunden för vår 
demokrati. Partistödet ger partierna frihet från att vara beroende av bidragsgivare som skulle 
kunna ställa krav för sitt engagemang och på det sättet korrumpera demokratin. Det politiska 
arbetet utförs till största del av ideella krafter som satsar sin fritid och sitt engagemang på att 
skapa ett bättre samhälle. Jag ser därför det som rimligt att det offentliga stöder partierna i 
deras engagemang och opinionsbildning och att detta stöd ska fördelas på ett likställigt sätt 
utifrån storlek mellan de partier som finns representerade i fullmäktige.

Jag ser därför ingen anledning att ändra de regler som kommunfullmäktige antagit och som 
följer lagstiftarens intention med partistödet. Jag förslår följaktligen att motionen avslås."
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§ 285
Motion (SLP) om fler snabbladdare för elbilar på strategiska platser
Diarienr 18KS30

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen om fler snabbladdare för 
elbilar på strategiska platser, färdigbehandlad

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

man tar fram en plan på de strategiska platser där snabbladdare för elbilar är lämpliga att 
placera utifrån fokuset på såväl inhemsk som utländsk (norsk) turism. Liksom för 
veckohandlande.

Att man därefter snarast tar kontakt med turistnäring liksom shoppingcenter i båda 
kommunerna för att få till stånd en acceptabel etablering av snabbladdare. Naturligtvis ska 
snabbladdarna vara av den konstruktion som finns på Stadsberget. Ingen skall behöva ta med 
sig sin egen transformator och kabel.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund: Kommunerna Piteå och Älvsbyn och turistnäringen tycks sova.

Antalet elbilar ökar explosionsartat i Sverige. Över 50 olika modeller av elbilar och 
laddhybrider finns redan idag. 2018-2020 släpps 84 nya modeller el-bilar, de flesta med över 
30 mils, många med 50 mils, räckvidd. Dessutom 43 nya nya modeller av laddhybrider.

Kommuner och turistnäring i Piteå och Älvsbyn verkar sova djupt. Det finns ingen 
snabbladdare på de platser där människor har behov av laddning. Den som varit på IKEA och 
Avion shoppingcentra i Umeå kan notera att de har 24 snabbladdare. Där finns också mängder 
med norska elbilar som laddar. Mer än hälften av alla nya bilar som säljs i Norge är el-bilar. 
Andelen ökar hela tiden. När nu el-bilar av samma märke och samma modell blir billigare än 
motsvarande fossildrivna fordon så är det nog få som väljer en bil som inte har el-motor. 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå funderar på att förbjuda dieselbilar inom vissa 
stadsnära områden. Vi kan alltså räkna med en mycket snabb utveckling av mängden el-bilar.

Nu finns det Destinationsladdning: 3,6-22kW och Snabbladdning: 50kW. Utvecklingen går 
väldigt snabbt så i imorgon kan vi förvänta oss destinationsladdning mot trefas - 
Snabbladdning: 50-150kW - Supersnabbladdning: 150-350kW - Trådlös laddning • På 
parkeringsplats och i farten.

Vi bjuder in turister till Piteå men vi ser inte till att de har acceptabla tankställen att fylla på 
sina bilar. De som gör större shopping eller veckohandlar låter knappast sin bil stå på 
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laddning i Stadsbergets garage eller ute på PiteEnergis område.

COOP på Storheden har två snabbladdare. Förnämligt tänk och dessa är placerade på perfekt 
ställe. Precis vid ingången. Men Willys, ICA och COOP i Piteå och Älvsbyn behöver också 
ha snabbladdare. Vallsberget, Havsbadet, Nolia och Kanis saknar och behöver laddare. Finns 
säkert fler platser där det behövs.

Turistnäringen är väldigt viktig för Piteå. När turistnäringen är lika trögt som kommuntänket i 
Piteå och Älvsbyn så måste kommunen i Piteå nu agera för att få till stånd snabb-laddare på 
alla strategiska platser i såväl Piteå som Älvsbyn. Piteå och Älvsbyn samarbetar med t ex 
personal-ekonomiska frågor och då måste man kunna samarbeta även här.

__________

Kommunfullmäktige har den 19 februari 2018, § 26, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, antaget den 14 juni 2018, § 85

Ett av Piteås mål i ÖP2030 är sträva efter att bli en fossiloberoende kommun till 2030. En av 
strategierna är bland annat att skapa förutsättningar för laddinfrastruktur. Piteå kommunen 
erhöll bidrag från Klimatklivet 2016 för att planera en investering i en grundläggande 
laddinfrastruktur i centrala Piteå. Strategin har utgått från att kunna erbjuda snabbladdning 
centralt för allmänheten. Detta har gjorts på Stadsberget, Coop-parkeringen, Noliaområdet, 
Stadshuset och Universitetsområdet.

I Piteå kommuns arbete med Fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra har ytterligare 
strategiska platser identifierats och föreslås för laddinfrastruktur. Denna strategi kommer 
fortsatt beaktas i kommunens kontinuerliga översiktsplanearbete

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 23 augusti 2018

Kommunledningsförvaltningen håller med i samhällsbyggnad bedömning att motionen bör 
anses färdigbehandlad.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Utveckling av elfordon är idag en stark trend runt hela jorden, från att ha varit en 
nischföreteelse med uppstickarföretag satsar nu nästan alla de stora bilföretagen på elfordon 
av olika slag. Tekniken utvecklas fortfarande snabbt och olika tekniker kan komma att vinna 
mark i framtiden. Jag håller med motionsställaren om att det är viktigt både för det lokala 
samhället och för utvecklingen av tekniken att det offentliga kan vara med och bygga upp en 
grundläggande infrastruktur för laddning. För att få en heltäckande infrastruktur likt den som 
finns för fossila drivmedel behöver även näringslivet komma in på spelplanen och erbjuda 
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prisvärda laddningsalternativ.

Förutom de ställen som Samhällsbyggnad räknar upp finns även snabbladdning vid Pite 
Energis kontor och de erbjuder även konsultation och installation av alla typer av 
snabbladdare.

Både kommunen och det kommunala bolaget Pite Energi följer noga utvecklingen och 
behovet av fler laddstationer och beredskap finns ifall ytterligare behov identifieras.

Jag föreslår utifrån detta att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad."
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§ 286
Motion (SLP) om filter för pornografi i skolorna
Diarienr 18KS73

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen om filter för pornografi i 
skolorna färdigbehandlad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

Rektorerna bör åläggas att säkerställa att ett filter, och naturligtvis också samtal om varför 
filtren finns, införs.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund:
Då hela världen finns tillgänglig i barnens mobiltelefoner kan det vara svårt att veta vad det 
egentligen tittas på under raster och ensamma eftermiddagar.

I Sverige är medelåldern för pojkar att första gången medvetet börja konsumera pornografi 
12.3 år. De yngsta som uppger att de sett nätporr går på förskolan. Eftersom porrsajterna lagt 
beslag på många felstavningar är det lätt att exponeras för pornografi långt ner i åldrarna även 
om man själv inte söker på det.

Dagens nätporr innehåller till största delen fysisk och verbal aggression. Med andra ord, 
material innehållande verkliga människor som exempelvis utsätts för strypgrepp, att bli 
dragen i håret samt slagen med handflatan är numera tillgängligt för alla minderåriga med en 
hyfsad internetuppkoppling.

Även verbal aggression så som kränkande ord är standard i dagens nätporr. Ord vi annars blir 
arga på barnen för om de använder sig av på exempelvis skolgården, men som vi alltså 
okritiskt tillåter att de via sina smartphones och paddor har fri tillgång till. Flera förskolelärare 
vittnar om just en förskjutning i språket.

Att införa ett filter är varken censur eller förbud, utan en åldersgräns. På samma sätt som vi 
styrt upp Systembolaget för att begränsa barns och ungas tillgång till alkohol så behöver vi nu 
göra detta också med nätpornografin.

Att konsumera pornografi, alkohol eller någon annan drog ger samma utslag i vårt 
belöningssystem i hjärnan. Det finns tusentals ungdomar som berättat hur de utvecklat ett 
beroende. Ju yngre man är ju känsligare är man dessutom för dopamin-kickarna.

Vi skulle inte tillåta öppna kylskåp med spritflaskor i skolans korridorer och sedan låta det 
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vara upp till barnen om de vill klunka i sig ett glas eller inte. Ändå är det precis detta vi gör 
när vi via skolans offentliga nätverk låter barn och unga ha fri tillgång till pornografi.

Att växa upp med porren som enda sexualkunskapslärare är odemokratiskt. Att inte reagera 
när barn och unga som redan vid 12 års ålder utvecklar ett porrberoende utan någonstans att 
vända sig för att få hjälp är odemokratiskt.

Att 96 procent av tonårskillar i Sverige kollat porr och att noll procent av dessa fått prata med 
en vuxen om det de sett är odemokratiskt. Att barn och unga vittnar om att de fått ställa upp 
på saker i sexuella relationer för att partnern inspirerats av porren.

Porren utgör en nationell folkhälsokris för barn och unga. Filter får aldrig bli en ersättning för 
samtalen, men kombinerar vi dessa två så är vi på god väg att vända trenden.

Pornografi är ingen moralfråga, utan en hälsofråga. Och det är våra barns och ungas hälsa som 
står på spel.

__________
Kommunfullmäktige har den 19 februari 2018, § 27, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
Barn- och utbildningsnämndens yttrande, antaget den 9 maj 2018, § 74

Piteå kommun har redan, sen några år, inbyggd webfiltrering i kommunens brandvägg som bl 
a blockerar pornografi. Lösningen blockerar kända porrwebbsidor. Detta omfattar både nätet 
för elevdatorer och nätet för samtliga anställda. Tekniskt fungerar det så att redan kända 
adresser finns upptagna på en spärrlista, som uppdateras löpande.

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 28 augusti 2018
Då det redan finns filter för att blockera pornografi inte bara i skolorna utan i hela 
kommunens nät föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen bör anses 
färdigbehandlad.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Kommunens internet ska givetvis inte användas för att ta del av pornografi, därför har det 
varit spärrat sedan flera år tillbaka. Jag anser därför att motionens intentioner redan är 
uppfyllda och förslår att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.”
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§ 287
Motion (SLP) om bondökanalens broöppning
Diarienr 18KS74

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om bondökanalens 
broöppning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

att Bondökanalen med Bro i första hand säljs på öppna marknaden. Till ett privat bolag eller 
en förening. Vilket som.

Alternativt
att de som anser sig vara tvungna att med båt framtvinga en broöppning betalar full kostnad 
för varje sådan. Där inbegripet även kommunens kostnad för varje broöppning.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund:
När klaffbron var testad och klar i juni 2016 så flaggades det för att begärda broöppningar i 
framtiden skulle skötas via fjärrstyrning med hjälp av kameraövervakning av väg- och 
sjötrafiken. Kommunens projektledare Per Andersson sa då att "det ska bli möjligt att 
överblicka trafiken och sköta alla öppningar på distans med bibehållen säkerhet, utan att för 
den skull kunna urskilja vem som sitter i båtarna och bilarna".

Men under 2016 och 2017 har broöppningarna ombesörjts av NVS Bevakning AB. Under 
2016 debiterade NVS 700 kronor+ 25 procent i moms per broöppning. För de sammanlagt 38 
broöppningarna blev kostnaden 33 250 kronor.

I fjol höjdes priset till 725 kronor+ 25 procent moms per gång. NVS fick rycka ut 82 gånger 
till en kostnad av 74 313 kronor.

Bondökanalens broöppning kan inte anses vara en kommunal angelägenhet. Ekonomiskt är 
det en mycket dålig investering. Det är ett fåtal människor, företrädesvis sådana med stora och 
dyra båtar, som gynnas. Det finns inga motiv varför kommunens övriga invånare skall gynna 
denna exklusiva klubb, som sannolikt har råd att själva betala för brons öppningar. När vi 
nyttjar bron förbi Sundsvall eller Öresundsbron får vi betala en slant. Det är logiskt att så sker 
när alternativa färdvägar finns som är gratis eller kostar mindre.
__________
Kommunfullmäktige har den 19 februari 2018, § 28, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
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Samhällsbyggnadsnämndensnämndens yttrande, antaget den 14 juni 2018, § 84
Bron är bland annat viktig ut turist- och näringslivsperspektiv för Piteå kommun. Bakgrunden 
till att den öppningsbara bron byggdes var, precis som motionären beskriver, att skapa 
möjlighet för både båttrafik och vägbunden trafik så att pitebor och turister ska kunna 
tillgängliggöra sig den yttre skärgården utan båt samt erbjuda en säkrare väg. Båttrafikanterna 
kan välja att köra runt Degersten/Bondön eller ta den närmare sträckan genom Bondökanalen. 
Samhällsbyggnad arbetar för närvarande med att skapa förutsättningar för att minska 
driftkostnaderna och ser även över möjligheten att ta någon form av taxa för en broöppning.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 28 augusti 2018
Att kommunen bekostar viss infrastruktur för att underlätta framkomligheten och öka 
kommunens attraktivitet är i sig inga konstigheter. Kommunen satsar årligen många miljoner 
på vägunderhåll och kollektivtrafik. Att i en kustkommun som Piteå även satsa på 
framkomlighet på vattnet gör kommunen ännu mer attraktiv för såväl boende som turism och 
näringsliv. Sen kan det förstås i vissa fall vara rimligt med en viss egen insats som i exemplen 
som motionärenen nämner.

Kommunledningsförvaltningen bedömer inte att förslaget till försäljning är rimligt och att ta 
ut en avgift på närmare tusenlappen per broöppning skulle allvarligt skada nyttan med bron i 
sig och minska tillgängligheten till hela skärgården.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
__________

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Att vi ska ha privata vägar och broar med vinstsyfte är inget jag tycker är en bra idé. Dels för 
att det begränsar medborgarnas framkomlighet och gör resandet till ännu mer av en 
klassfråga. Men även utifrån ett säkerhetsperspektiv, vilket inte minst sommarens tragiska 
händelser i Italien visat. Jag tycker däremot det är bra att Samhällsbyggnad ser över vad man 
kan göra för att minska driftskostnaderna och utesluter inte att det är möjligt att ta ut en viss 
avgift för broöppning.

Jag föreslår utifrån det att kommunfullmäktige avslår motionen.”
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§ 288
Motion (SD) om att införa integrationsplikt för nyanlända och 
asylsökande i Piteå kommun
Diarienr 17KS787

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om att införa 
integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Piteå kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Robert Håkansson (SD) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

Att: utbildning i svenska för invandrare (SFI) görs obligatorisk

Att: Utbildning i samhällskunskap gällande det svenska samhället görs obligatorisk

Att: Lämpliga krav på resultat i utbildningar enligt första och andra att-satsen införs

Att: Den som inte deltar, eller inte uppnår godkända resultat i sådan utbildning som förstås i 
första och andra attsatsen kan få sitt försörjningsstöd och bostadsbidrag indraget

Att: uppdra till lämplig nämnd att ta fram riktlinjer i överensstämmelse med motionens 
intention

Dessutom anförs i motionen:

Sedan en tid tillbaka finns i Sverige en lag som tvingar kommunerna att ta emot nyanlända. 
Efter två år övergår kostnaden för dessa till kommunen i form av bostads- och socialbidrag.

Det är därför både önskvärt och rimligt att man på kommunnivå agerar för att skapa 
incitament för den enskilde att så snabbt som möjligt integrera sig i samhället i tillräcklig 
omfattning för att kunna skaffa sig en egen försörjning. Ett led i detta är naturligtvis att så fort 
som möjligt lära sig språket, men också att man känner till vilka lagar och regler, seder och 
bruk som tillämpas i sitt nya hemland.

Sverigedemokraterna föreslår därför att man villkorar utbetalning av försörjningsstöd och 
bostadsbidrag mot att nyanlända inte bara deltar, utan faktiskt också gör framsteg i 
språkutbildning och samhällsorientering. Om man genom ovilja eller ointresse att integrera 
sig i sitt nya hemland och sin nya hemkommun antingen inte deltar i sådan undervisning som 
nämnts ovan, eller på grund av ovilja eller ointresse inte tillskansar sig adekvata kunskaper i 
de aktuella ämnena ska försörjningsstöd och/eller bostadsbidrag kunna dras in med stöd av 
SoL 4kap §4 och §5.
__________
Kommunfullmäktige har den 18 december 2017, § 318, remitterat ärendet till 
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kommunstyrelsen för beredning.
__________
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, antaget den 7 mars 2018, §29
Sverigedemokraternas fem att-satser i motionen besvaras nedan.

Att: utbildning i svenska för invandrare (SFI) görs obligatorisk.

Svar: För vuxen som beviljats uppehållstillstånd och har en etableringsplan från 
Arbetsförmedlingen är studier i svenska obligatorisk. För övriga utrikesfödda med 
uppehållstillstånd är SFI en möjlighet. Erfarenheten är att flertalet utrikesfödda väljer att söka 
till SFI då intresset att lära sig språket i det nya landet generellt är hög. SFI i Piteå hade 2017
drygt 300 deltagare och kommer att vara än fler 2018.

För asylsökande vuxna är tillgången till SFI begränsad i och med att det inte ingår i 
kommunens uppdrag att tillhandahålla detta för gruppen. I Piteå erbjuds i normalfallet inte 
den möjligheten. Kommunen kan välja att erbjuda den utökade servicen till alla utrikesfödda, 
även till asylsökande, och finansiera det med egna medel. Från januari 2018 finns ett nytt 
program hos arbetsförmedlingen, Utbildningsplikt, som en del av etableringsplan. 
Arbetsförmedlingen kan anvisa den som inte bedöms ha kompetens som är gångbar på 
arbetsmarknaden till programmet.

För barn i grund- och gymnasieskoleålder är regelverket annorlunda. Barnen har rätt till 
skolgång oavsett om man är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd.

Att: utbildning i samhällskunskap gällande det svenska samhället görs obligatorisk.

Svar: För den som fått uppehållstillstånd och har en etableringsplan från Arbetsförmedlingen 
är samhällsorientering obligatorisk. För övriga invandrare med uppehållstillstånd är 
samhällsorienteringen en möjlighet. Samtliga med uppehållstillstånd har möjlighet att läsa 
ämnet Samhällskunskap på olika nivåer inom utbildningsväsendet. För den som är 
asylsökande är Migrationsverket ansvarig för olika aktiviteter.

Att: Lämpliga krav på resultat i utbildningar enligt första och andra att-satsen införs.

Svar: Vad gäller SFI har riksdagen beslutat om vilka nivåer av kunskap man förväntas nå i 
olika kurser. Rektor bedömer om elev följer den plan man har och om progression sker. Om 
inte progression sker avbryts utbildningen. I de fall en individ har etableringsplan från 
arbetsförmedlingen kan man välja att ifrågasätta ersättning. Vad gäller Samhällsorientering 
kan även här Arbetsförmedlingen ifrågasätta ersättning om man inte deltar.

Att: Den som inte deltar, eller inte uppnår godkända resultat i sådan utbildning som förstås i 
första och andra attsatsen kan få sitt försörjningsstöd och bostadsbidrag indraget.

Svar: För den som har etableringsplan kan Arbetsförmedlingen välja att avbryta planen och 
därmed ersättningen till individen. För den som har stöd till försörjning gör alltid 
Socialtjänsten en individuell bedömning huruvida man har rätt till det.
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Kommunen har inget inflytande över beslut om bostadsbidrag.

Att: Uppdra till lämplig nämnd att ta fram riktlinjer i överensstämmelse med motionens 
intentioner.

Samhällsbyggnadsnämnden överlåter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 
bedöma svaret till att-satsen.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen anse motionen besvarad.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 21 mars 2018
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens svar och 
bedömer utifrån det inte att det varken vore lämpligt eller behövligt med ett styrdokument i 
motionens anda. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Kunskaper i svenska och samhällskunskap är grundläggande för att komma in i det svenska 
samhället. Här har kommunen en viktig roll i att erbjuda goda möjligheter. För asylsökande 
ligger ansvaret hos staten men kommunen kan vara utförare av den specifika utbildningen. 
Motionens premiss är tyvärr att människor som väljer att komma till Sverige måste tvingas till 
att lära sig detta. Det är i grunden fel ingång, erfarenheten visar att de allra flesta som sökt 
asyl eller valt att bosätta sig i Sverige har en stor vilja att lära sig men däremot är 
förutsättningarna olika. Det är därför viktigt att varje person får en personlig plan där 
framgång kan mätas utifrån just deras förutsättningar.

Jag föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen."
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§ 289
Motion (SLP) - Abonnemangsavgiften för el, nätavgiften måste 
beräknas utifrån konsumtion
Diarienr 18KS75

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om att 
abonnemangsavgiften för el, nätavgiften måste beräknas utifrån konsumtion.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

PiteEnergi åläggs att basera nätavgiften på förbrukad konsumtion istället som nu en fast 
avgift.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund: Elförsörjningen till kyrkstugorna i Öjebyn, Norrfjärden och Hortlax ska förändras. 
Elskåp ska monteras upp och elmätare installeras. Ny lag är orsaken. Den fasta avgiften 
närapå tredubblas.

När förändringen träder i kraft den 1 januari 2019 kommer den fasta avgiften att hamna på 1 
890 kronor per fastighet och år. Till det läggs kostnaden för elförbrukningen.

Denna konstruktion av ett monopolföretags prissättning visar hur absurd prissättningen är. I 
vissa kyrkstugor kan förbrukningskostnaden vara några tjugor under året.

Vi har redan nått den maximala besparingen som hushåll kan utföra. Vi har led-lampor och 
bytt ut vitvarorna till snåla förbrukare av el, PiteEnergi, liksom andra nätbolag, vill få in lika 
mycket pengar som man fått in tidigare till underhållskostnader och även höga löner för vissa. 
För konsumenten finns inte en chans att spara in mera på el.

Med dagens datorprogram är det ingen större svårighet att få in lika mycket pengar som nu de 
fasta nätavgifterna tar in genom att lägga om så att den som förbrukar mycket el betalar även 
abonnemangsavgiften efter hur mycket man förbrukar. Genom att ha olika tariffer för 
säkringsstorleken har man i grunden infört detta. Men det slår orättvist.

På samma sätt som el-konsumtionsavgiften varierar varje månad beroende på hur mycket el 
man förbrukar så kommer abonnemangsavgiften göra likaså.

PiteEnergi-nät har cirka 22.000 abonnenter. Dessa betalar nu en fast avgift per månad. Det är 
den summa som bolaget behöver för att betala underhåll av nätet, nyinvesteringar, löner osv. 
Med lite vilja kan man ändra så att abonnenter betalar nätkostnaden efter hur mycket el man 
förbrukar.
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Vi får ett rättvisare system. Den som förbrukar mycket el kräver grövre kablar osv. Och 
kyrkstugor och andra som har en minimal eller liten förbrukning kommer därför kunna betala 
rättvist efter sin förbrukning.

"Runt 170 företag äger de svenska elnäten och driver dessa med ensamrätt inom sina 
geografiska områden.

Fast och rörlig del
De flesta elnätsföretag tar ut avgifter som innehåller både en fast del (abonnemangsavgift) och 
en rörlig del (elöverföringsavgift). Den fasta delen varierar med säkringens storlek eller den 
abonnerade effekten. Den rörliga delen varierar med förbrukningen (öre/kWh). Fördelningen 
mellan den fasta och den rörliga delen varierar mellan elnätsföretagen. Några enstaka företag 
har valt att endast ha en helt fast del. Det finns även exempel på motsatsen."

Energimarknadsbyrån 2018 vars uppdragsgivare är Energimarknadsinspektionen, 
Energimyndigheten, Konsumentverket, Energigas Sverige och Energiföretagen Sverige

__________
Kommunfullmäktige har den 19 februari 2018, § 23, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
PiteEnergi ABs yttrande, inkommit den 6 April 2018

Inledningsvis är det viktigt att klargöra att elnätsavgiften är att betrakta som en 
transportavgift, inte en förbrukningsavgift.

Elnätsbolaget tillhandahåller under monopol ett elnät för att överföra (transportera) den 
mängd el som kunden köper i fri konkurrens av valfritt elhandelsbolag. Kunden betalar 
elnätsavgift till elnätsbolaget för tjänsten att tillhandahålla elnätet och överföra/transportera 
elen. Kostnaden för själva elen, dvs förbrukningsavgiften, betalas direkt till elhandelsbolaget.

Nätbolaget måste få täckning för alla sina kostnader. Den kostnad som ligger i botten är den 
som regionnätföretagen (i detta fall Vattenfall) debiterar nätföretaget. Till denna kostnad 
kommer kostnaden för egna aktiviteter såsom räntor och avskrivningar för re- och 
nyinvesteringar i nät, drift och underhåll, administration, myndighetsavgifter, ägarens 
avkastning, elektriska förluster, elmätare, debitering och kundtjänst m.m.

Kostnaden för elnätet är till största delen effektberoende eftersom nätet dimensioneras av 
genomlupen högsta effekt, inte efter överförd mängd elenergi (kilowattimmar).

I vissa avseenden är kostnaderna helt beroende av överförd mängd energi. Det gäller 
exempelvis, mätning och debitering. Servisledningar för mindre kunder är mekaniskt 
dimensionerade; oavsett hur lite el som används måste nätet byggas till en viss minsta storlek. 
16A är minsta teckningsbara abonnemang. Oavsett hur och när abonnemanget nyttjas så är 
elnätet dimensionerat för minst detta. Liknande som kommunal vattenleverans, det finns en 
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minsta nivå på dimensionen på vattenservis och vattenmätare som man betalar för, även om 
man bara tar ut ett lågt flöde och volym.

Eftersom huvuddelen av kostnaderna i elnätsverksamheten är effektberoende ska också 
avgifterna till stor del grundas på kundernas effektanspråk.

För kunder med vanlig säkringstaxa (tex mätarsäkring 16, 20 eller 25 Ampere) utgör 
säkringarnas storlek ett direkt och fullgott mått på kundens effektanspråk.

De kostnadsposter som är direkt energiberoende är överföringsförlusterna och 
energiavgifterna för Vattenfalls överliggande regionnät. På denna punkt varierar 
förutsättningarna relativt mycket mellan olika elnätsbolag, beroende på elnätets struktur och 
på vilken typ av anslutning man har till överliggande regionnät. För PiteEnergi motsvarar 
dessa kostnadsposter tillsammans något enstaka öre per kilowattimme.

Ovanstående beskrivning är bakgrunden till att PiteEnergis elnätstaxor (med undantag för 
särkringstaxa 16 Ampere) saknar rörlig komponent i form av överföringsavgift i öre per 
kilowattimme. I sammanhanget kan nämnas att Luleå och Bodens Energi, som har liknande 
förutsättningar för sina nätverksamheter, har samma struktur på sina nättaxor.

Som framgår bygger taxekonstruktionen på kostnadsriktighet enligt objektiva och sakliga 
grunder, vilket är ett krav enligt Ellagen.

Det är givetvis möjligt att införa en viss rörlig komponent (överföringsavgift per 
kilowattimme) i nätavgiften. Dock skulle det för PiteEnergi, med bibehållande av 
kostnadsriktighet, sannolikt handla om något enstaka öre per kilowattimme. Detta skall 
jämföras med det incitament för elbesparing som redan ges av själva elpriset.

Det kan inte anses rimligt eller i överensstämmelse med Ellagen, att införa en rörlig 
komponent som är avsevärt högre än vad som på objektiva och sakliga grunder motiveras av 
den faktiska kostnadsbilden. Detta skulle innebära en överdebitering av ”högförbrukande” 
kunder (exempelvis elvärmda villor) jämfört med deras faktiska andel av kostnadsmassan. 
Här är det också ett faktum att kunder på landsbygden och i byarna är mer låsta till olika 
elvärme-alternativ för uppvärmning, jämfört med kunder i stadskärnan och i dess närmaste 
omnejd som har möjlighet att erhålla anslutning till fjärrvärme och därmed att radikalt minska 
sin elförbrukning.

En fördel, som inte skall underskattas, med nuvarande taxestruktur, är den enkelhet som följer 
av att rörlig komponent saknas. Fakturering och avstämning av nätavgifter förenklas 
betydligt, kunderna kan lätt tolka och förstå nätavgiften i elräkningen vilket sedan avsevärt 
minskar belastningen på kundtjänst i samband med att månadsfakturor skickas ut. Allt detta 
innebär en höjd kostnadseffektivitet vilket i slutändan gynnar kundkollektivet.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts anser PiteEnergi att det i nuläget inte finns skäl att 
förändra bolagets elnätstaxor på det sätt som föreslås i motionen.
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En generell översyn av elnätbolagens elnätstaxor är påbörjad. PiteEnergi samarbetar med 
Luleå Energi och Boden Energi vid översynen, en harmonisering av taxorna eftersträvas, 
varvid de stora bolagen såsom t.ex. Vattenfall kommer att bli vägledande. I denna utredning 
kommer givetvis frågan om rörlig komponent i elnätstaxorna att behandlas.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 22 augusti 2018

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom PiteEnergis yttande.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Elnätet är en monopolverksamhet och det ställer särskilda krav på att den drivs på ett rimligt 
och rättvist sätt som behandlar alla medborgare lika. Elnätsavgiften är en avgift för elnätet 
som infrastruktur och är hårt reglerad från statligt håll för att bolagen inte ska kunna ta ut 
övervinster men samtidigt ha goda förutsättningar att underhålla och utveckla näten. Eftersom 
det är just en avgift för infrastrukturen och inte förbrukning tycker jag det är rimligt att 
avgiften är densamma oberoende av hur mycket ström man använder. Behöver man däremot 
högre effekt som i sin tur ställer högre krav på infrastrukturen ska man givetvis betala extra 
för det, vilket redan sker.

Därför håller jag med i PiteEnergis bedömning att inte finns skäl att förändra bolagets 
elnätsavgifter på det sätt som föreslås i motionen och förslår kommunfullmäktige att avslå 
densamma."
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§ 290
Medborgarförslag om bättre och enklare sophantering med 
sopsortering direkt i tunnorna
Diarienr 17KS774

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget om bättre och 
enklare sophantering med sopsortering direkt i tunnorna, färdigbehandlat.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag rubricerat enligt ovan med följande förslag:

Bättre och enklare sophantering med sopsortering direkt i tunnorna

Dessutom anförs i medborgarförslaget:

Jag tycker att Pireva borde börja med sopsortering i tunnorna. I Ängelholm har de detta 
system. Det är lite större tunnor, och inuti dessa är det indelat i fler mindre kärl. Jag tror fler 
skulle sortera sina sopor noggrannare, i och med att det blir så enkelt för alla, när man slipper 
samla på sig kartonger m.m. och åka med det till återvinningsstationen.

__________

Kommunfullmäktige har den 18 december 2017, § 332, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning.
__________

Pirevas yttrande, inkommit den 26 februari 2018.
I Sverige gäller producentansvar för bl.a. tidningar och förpackningar. Det innebär att det är 
producenterna som ska se till att det finns system för insamling och omhändertagande av de 
avfallsslag producentansvaret omfattar. Producenterna har därför infört systemet med 
återvinningsstationer (ÅVS).

Utvecklingen går mot mer fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar (FNI) och 
Pireva erbjuder idag en väl utbyggd FNI-tjänst, med separata kärl, för flerfamiljshus. För villa 
är fyrfackskärl en av de framtida möjligheterna men även andra system som optisk sortering, 
tvåfackskärl eller olika typer av gemensamhetslösningar kan komma på tal. Vid val av 
framtida system för villor kommer de lokala förutsättningarna att spela en viktig roll för att 
uppnå de förväntade förbättringarna både vad gäller enkelhet för medborgaren och bästa 
miljönytta. Även möjligheter till samarbete mellan kommuner/regioner kommer att ha 
betydelse.

Pireva bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet, där framtida 
insamlingssystem är en av flera viktiga frågor. Utvecklingen i branschen, bland annat 
gällande teknik, samt pågående översyn av producentansvaret, följs noggrant och kommer att 
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Sammanträdesdatum
2018-11-08

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

påverka framtida vägval. Då frågan redan ingår i Pirevas uppdrag föreslås att 
medborgarförslaget anses färdigbehandlat.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 22 mars 2018
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom Pirevas yttrande och håller med om att 
medborgarförslaget bör anses som färdigbehandlat då Pireva redan har det i sitt uppdrag att 
utveckla insamlingen.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Jag tycker förslaget är bra, det är viktigt för att nå ett bra resultat att insamling av avfall att 
det är enkelt för medborgarna. Det ska vara enkelt att göra rätt och onödiga trösklar för en 
effektiv insamling ska arbetas bort. Som Pireva anger i sitt yttrande finns dock många faktorer 
att ta hänsyn till vid val av system. Jag har fullt förtroende för att detta arbete fortgår på ett 
tillfredsställande sätt och ser fram emot en mer hushållsnära insamling framöver.

Eftersom Pireva arbetar med frågan föreslår jag att kommunfullmäktige anser 
medborgarförslaget som färdigbehandlat."
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Inledning 

Det svenska krishanteringssystemet bygger på geografiskt områdesansvar och tre 
grundprinciper; ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen.   
En kommun är ansvarig för att hantera en kris inom sitt geografiska område, länsstyrelsen är 
ansvarig på regional nivå och regeringen har områdesansvaret på nationell nivå.    

Ansvarsprincipen 
Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en 
samhällsstörning. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även 
vid en kris och att kommunerna sköter skola och äldreomsorg, och så vidare. 

Likhetsprincipen 
Under en samhällsstörning ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala 
förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på 
samma plats som under normala förhållanden. 

Närhetsprincipen 
Med närhetsprincipen menas att en samhällsstörning ska hanteras där den inträffar och av dem 
som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen och 
det aktuella landstinget som ansvarar för insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till 
blir det aktuellt med regionala och statliga insatser. 

Syfte och målsättning 
Syftet med trygghetspunkterna är att i samband med en samhällsstörning eller en extraordinär 
händelse kunna tillfredsställa basbehoven hos de nödställda invånarna samt besökare i 
kommunen. Målsättningen är att inom acceptabel tid kunna tillhandahålla nödställda 
kommuninvånare och besökare med basbehoven genom kommunens trygghetspunkter.  

Avgränsning 
Denna plan är inte tänkt utifrån ett scenario med ett totalt elavbrott som påverkar hela 
kommunen, samtliga invånare, under en längre tid mitt i vintern. Ett sådant scenario bero med 
största sannolikhet på att regionnätet får en skada eller att det uppstår elbrist i regionen/landet. 
Utan denna plan utgår från scenariot elavbrott i delar av kommunen och endast en eller fler 
trygghetspunkter behöver aktiveras.  
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Definitioner 
Basbehov 
Trygghetspunkterna är platser där man kan få information, värme, mat, vatten, hygien, sömn 
eller stöd. 

Samhällsstörningar 
Företeelser och händelser som hotar eller skadar det som ska skyddas i samhället. 
Det som ska skyddas är samhällets skyddsvärden

 Människors liv och hälsa
 Samhällets funktionalitet
 Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
 Miljö och ekonomiska värden
 Nationell suveränitet

Extraordinär händelse 
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.  

Geografiskt områdesansvar 
Kommunen ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid 
verka för att:

1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och 
förberedelsearbetet,

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse 
samordnas, och

3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.

Minimikrav på trygghetspunkter:

 Värme
 Information
 Vatten
 Hygieninrättningar

Vid extraordinär händelse:

 Möjlighet att köpa tillagad mat
 Sovplatser (egen utrustning)
 Begränsade förvaringsmöjligheter
 Möjlighet att husera husdjur

Denna plan har tagit fram av säkerhetsgruppen i samverkan med Fastighets- och 
serviceförvaltningen, Piteå Renhållning & Vatten AB (Pireva), PiteEnergi, Piteå Summer 
Games och Psykiskt- och socialt omhändertagande (Posom).

(66 av 136)



Sid 3

Åtgärder  
Reservkraft till byggnaderna samt vatten och avlopp

 Fastighets- och serviceförvaltningens chef får uppdraget att förbereda fastigheterna i 
denna plan för att kunna ta emot reservkraft.

 Säkerhetschefen får uppdrag att utreda och skapa en inventerings- och kostnadskalkyl 
för mobila reservkraftverk som ska användas vid samhällsstörning. Detta ska göras med 
tanke på tillverkning av mat, kylar, frysar, vattenleverans och avloppsfunktion för 
trygghetspunkterna. Dessa reservkraftverk ska vara en beredskapstillgång till hela 
kommunkoncernen där krisledningsstaben har fullt mandat för hur och var dessa ska 
användas under en samhällsstörning.

Reservkraft till cirkulationspumpar

 Fastighets- och serviceförvaltningens chef får uppdrag att skapa en inventerings- och 
kostnadskalkyl för att förbereda fastigheterna i denna plan med reservkraft till 
cirkulationspumparna. Dessa ska vara oberoende av annan reservkraft.

Vatten och avlopp

 Fastighets- och serviceförvaltningens chef samt Pirevas VD ska göra en bedömning av 
trygghetspunkternas möjlighet till tillfällig anslutning av vattentank direkt mot 
fastighetens ledningsnät. Samt skapa en inventerings- och kostnadskalkyl för detta.

 Pirevas VD säkerställer att arbetet med nödvattenplan genomförs inom Piteå kommun 
med tanke på prioriterade vattenabonnenter och trygghetspunkterna i denna plan.

 Pirevas VD utreda och skapa en inventerings- och kostnadskalkyl för eventuellt behov 
av torrtoa/hygienlösningar vid trygghetspunkterna, inkl. tömning.

Livsmedel

 Fastighets- och serviceförvaltningens chef ska se till att avtal, lager och en 
beredskapsplan finns och räcker för minst en veckas avbrott i livsmedelskedjan samt 
hygienprodukter.

 Fastighets- och serviceförvaltningens chef får i uppdrag att skapa en plan för uppköp av 
mat i livsmedelsbutikerna samt transport av maten till utsedda trygghetspunkter. För att 
ta fram en plan för detta bör Miljö & Hälsa konsulteras för att följa livsmedelslagen
(2006:804).

 Fastighets- och serviceförvaltningens chef får i uppdrag att skapa en beredskapsplan för 
skiftesgång för att kunna laga mat i två- eller treskift

Drivmedel

 Säkerhetschefen får i uppdrag att skapa en beredskapsplan för tankning av kommunens 
samtliga reservkraftverk. I denna plan bör det ingå allt från tillgång av drivmedel, när i 
tid tankning måste påbörjas, prioritering samt transport till reservkraftverken.
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Avtal

 Säkerhetschefen ska se över möjligheten med avtal med lokala, regionala och nationella 
leverantörer av samhällsviktiga produkter och tjänster tex drivmedel, transporter. En 
utredning i vilka samhällsviktiga produkter och tjänster som behövs ska dessförinnan 
genomföras.

Fjärrvärme

 VD för PiteEnergi ska skapa en beredskapsplan för ett totalt fjärrvärmeavbrott.

Alternativa betalningsmöjligheter

 Säkerhetschefen får i uppdrag att undersöka möjligheten till alternativa 
betalningsmöjligheter. Kontanter kan vara en bristvara och betalningssystemen slutar 
fungera vid strömavbrott. Detta bör utredas utifrån kommun-, närings- och 
individperspektiv.

Innan genomförande av dessa åtgärder ska försvarsberedningens förslag för 
totalförsvarsplaneringen tas i beaktan1. Samtliga åtgärder ska vara genomförda innan 2022 
utgång. 

Uppföljning 
Uppföljning av vidtagna åtgärder rapporteras till kommunstyrelsen 2023. Uppföljningen 
genomförs av säkerhetsgruppen.

1 http://www.regeringen.se/rattsdokument/ds-201766/ 
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Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2018-10-23

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 163
Evenemangssponsring - Pite Älv Pride 2018
Diarienr 18KS294

Beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
sponsring med 50 tkr till RFSL för genomförandet av Pride Pite Älv 2018.

Medlen anvisas ur Tillväxtpolitiska reserven.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett sponsringsavtal som reglerar 
parternas åtagande enligt beslut.

Ärendebeskrivning
RFSL Piteå älvdal har för avsikt att genomföra Pite älv Pride för fjärde året under hösten 
2018. De kommer att besöka Arjeplog, Arvidsjaur och Älvsbyn med föreläsningsturné med 
informationsmaterial och Prideshop. Finalen blir i Piteå 1– 2 december med WAD-dag, 
Prideseminarier, parad, Pride-fest och utställningar. Temat för Pite älv Pride i år kommer vara 
kunskap och inkludering.

Sponsringen ska användas för finansiering av genomförandet av Pite älv Pride 2018 och blir 
till nytta för att synliggöra RFSL Piteå älvdal och Pite älv Pride. Den största nyttan gör 
sponsringen genom att den bidrar till bättre psykisk hälsa bland HBTQ-personer i Piteå och 
Piteå älvdals kommuner.

De kommer nå allmänheten och HBTQ personer i Älvsbyn, Arvidsjaur samt Arjeplog men 
även HBTQ personer från Norr- och Västerbotten samt övriga Sverige. Föreningen ansöker 
om 100 tkr.

Propositionsordning
Håkan Johansson (M): Avslag på kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
 
Helena Stenberg (S): bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott beslutar enligt Helena Stenbergs (S) förslag.
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Stöd landsbygdsbutiker 
2018
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(91 av 136)



§269  
Medfinansiering – 
TräCentrum Norr
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(92 av 136)



§270  
Redovisning till 
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Attraktiva boendemiljöer, deltagande i samråd
Syftet med enkäten är att ta del av vad deltagarna i PiteåPanelen tycker att en attraktiv 
boendemiljö är. Vissa av frågorna är jämförbara med den enkät som genomfördes 2013, en 
jämförelse mellan åren kommer då att redovisas. 

Vidare har frågor ställts angående deltagande i samråd. Syftet är att undersöka möjligheterna 
att öka antalet deltagare vid samråd. 

Svarsfrekvens
Av PiteåPanelens 263 deltagare har 120 personer (46%) svarat på enkäten. Andel män som 
besvarat enkäten uppgick till 45 procent och andel kvinnor uppgick till 55 procent.  Den 
åldersgrupp som haft störst svarsfrekvens är personer i åldern 31-50 år (36 %) följt av 
personer 51-64 år (32 %).%) och åldersgruppen 65 + (31 %.) 

Röjandekontroll
I de anvisningar som Piteå kommun har gällande kvalitetsarbete står det skrivet att resultat 
som visar fem eller färre inte ska redovisas, eftersom det kan röja identiteten hos den enskilde 
personen. I kommunens riktlinjer över kvalitetsarbete står det även att jämn skala som 
svarsalternativ ska användas samt att resultatet redovisas som andel positiva/negativa svar. På 
grund av ovanstående kan resultatet i vissa fall redovisas i textform, detta för att inte röja 
identiteten hos den svarande.  

Resultat attraktiva boendemiljöer
Var i Piteå bor du samt hur bor du i dag?

Majoriteteten, 80 % av de som svarat, bor i villa/radhus/kedjehus, 14 % bor i hyreslägenhet. 
Största andelen av de som svarat är bosatta i centrala Piteå, 33 %. Näst största gruppen är 
bosatt i något av de fem landsbygdscentra, 27 %. Övriga svarande är bosatta i Öjebyn, 
Munksund, Bergsviken eller har uppgett ”Annat” och då oftast ute på något fritidshusområde. 
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När du väljer boende, hur viktigt är följande för dig?

Respondenterna ombads att prioritera, 1 i högsta grad viktigt och 6 inte alls viktigt. 
Alternativen viktades i bakgrunden vilket innebär att de faktorer som prioriterats som viktiga 
får ett högre värde. Ju högre värde desto viktigare anses den faktorn vara. 

Liksom vid undersökningen 2014 är bostadens standard följt av bostadsområdet de viktigaste 
faktorerna vid val av bostad, både kvinnor och män har prioriterat de faktorerna högt. 
Tillgång till bredband bedöms vara den tredje viktigaste faktorn. 

4,1

3,2

3,9

3,6

3,7

2,9

Bostadens standard

Tomt större än 1000
kvm

Bostadsområdet

Möjlighet till att
utöva motion och

friluftsliv i
närområdet

Tillgång till bredband

Tillgång till
mötesplatser, tex

grillplatser, lekparker,
torg eller liknande

mötesplats

När du väljer boende, hur viktigt är följande faktorer för dig?

Männen har prioriterat tillgång till mötesplatser och tomt större än 1000 kvm högre än 
kvinnorna. 

Vid en jämförelse mellan åldersgrupperna så prioriterar åldersgruppen 65+ möjlighet att utöva 
motion och friluftsliv i närområdet något högre än de andra åldersgrupperna. I övrigt ses inga 
stora skillnader mellan åldersgrupperna. 

3,8

3,5

3,5

3,7

3,5

3,2

4,3

3,1

4,2

3,6

4,0

2,5

Bostadens standard

Tomt större än 1000
kvm

Bostadsområdet

Möjlighet till att utöva
motion och friluftsliv i

närområdet

Tillgång till bredband

Tillgång till
mötesplatser, tex

grillplatser, lekparker,
torg eller liknande

mötesplats

Kvinna Man

När du väljer boende, hur viktigt är följande faktorer för dig?
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När du väljer boende, hur viktigt är följande för dig?

Respondenterna ombads att prioritera, 1 i högsta grad viktigt och 10 inte alls viktigt. 
Alternativen viktades i bakgrunden vilket innebär att de faktorer som prioriterats som viktiga 
får ett högre värde. Ju högre värde desto viktigare anses den faktorn vara. 

Närhet till livsmedelsbutik är den faktor som bedöms som prioriterats högst, följd av närhet 
till grönområde, park och närhet till gång och cykelvägar. 

6,9

7,2

5,5

4,4

5,1

5,5

5,5

5,9

4,9

5,5

Närhet till
grönområde/park

Närhet till
livsmedelsbutik

Närhet till
förskola/skola

Närhet till
äldreomsorg

Närhet till kultur och
nöjesaktiviteter

Närhet till arbete

Närhet till
busshållplats

Närhet till Gång och
Cykelvägar

Närhet till
fritidsanläggningar

Närhet till
återvinningscentral

När du väljer boende, hur viktigt är följande faktorer för dig?
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Männen prioriterar närheten till fritidsanläggningar och närhet till förskola och skola något 
högre än kvinnorna. 

Vid en jämförelse mellan åldersgrupperna så prioriterar den äldsta åldersgruppen, 65+, 
närheten till återvinningscentral, busshållplats och närhet till livsmedelsbutik något högre än 
de övriga åldersgrupperna medan närheten till arbete och förskola och skola prioriteras något 
lägre. 

6,5

6,6

6,2

4,7

4,3

5,8

5,2

5,6

5,2

5,7

7,3

7,7

4,9

4,1

5,7

5,2

5,8

6,2

4,7

5,2

Närhet till
grönområde/park

Närhet till
livsmedelsbutik

Närhet till
förskola/skola

Närhet till äldreomsorg

Närhet till kultur och
nöjesaktiviteter

Närhet till arbete

Närhet till
busshållplats

Närhet till Gång och
Cykelvägar

Närhet till
fritidsanläggningar

Närhet till
återvinningscentral

Kvinna Man

När du väljer boende, hur viktigt är följande faktorer för dig?

Delar av kommentarer till hur viktigt olika faktorer är vid val av boende: 

 Att bo lite enskilt, men tillgång till en livsmedelsaffär är absolut det viktigaste för mig. 
Det är också viktigt, för en bys överlevnad, att det finns både förskolor, skolor och 
äldreomsorg att tillgå.

 Väldigt svåra val, helt beroende på var i livet man är
 Närhet är inte lika viktigt som tillgänglighet, tänk på en åldrande befolkning

Vad är ett attraktivt boende för dig?

Antal personer som valt att besvara denna fråga var 69 stycken. Flest inkomna åsikter om vad 
ett attraktivt boende är var: närhet till natur och vatten, närhet till service (affärer, skola, 
busshållplats) bra standard på boendet samt bra boendemiljö (lugnt, tryggt, välskött).
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Delar av kommentarer till vad ett attraktivt boende är:

 Boende med bra standard i ett lugnare område nära grönt område. Småstadskänsla.
 Ett boende där jag har nära till en livsmedelsaffär, men ändå kan bo utan alltför många 

grannar inpå husknuten.
 Att det är hög standard på boendet.
 Lugnt område. Närhet till dagis & skola och att barnen kan vara ute samt gå till skola utan 

alltför farliga hinder. Närhet till vatten för bad & båt eller is för skidor mm.
 Svår fråga. Närheten till vatten och natur. Lugn och liten störning från trafik. Grönt. 

Fristående villa.
 Närhet till affär och lugnt område.
 Villa med grön områden i närheten.
 Avskildhet men ändå nära till stan.

Vad är en trygg miljö för dig?

Antal personer som valt att besvara denna fråga var 68 stycken. Flest inkomna åsikter om vad 
en trygg miljö är var: goda grannar, nära till service, säkra och trygga gång- och cykelvägar, 
lite trafik, bra belysning. 

Delar av kommentarer till vad en trygg miljö är: 

 Bra belysning efter gator och gång/cykelvägar. Säker skolväg mellan hem och skola.
 Där vägar och cykelvägar är bra. Att polisen finns för att hålla ordning.
 En trygg miljö är att kunna lita på sin omgivning, grannar. Polisnärvaro i närområdet och 

närvaro till service av olika slag.
 Att kunna röra sig fritt ute utan rädsla.
 Bra grannar. Egen tomt att leka på. Lite trafik eller låg fart på fordon.
 Grannarna har koll på varandra.
 Ett avgränsat bostadsområde utan genomfartstrafik och 30 som hastighetsbegränsning. 

Fina grannar!
 När man känner till sina grannar, portkoder, närhet till polis och ambulans/sjukhus.

Planerar du att före år 2024 byta bostad?

På frågan om deltagarna i panelen planerar att flytta innan 2024 uppger majoriteten, 47 
procent, att de inte planerar att flytta, 26 procent (32 personer) planerar att flytta och 27 
procent uppger att de inte vet om de kommer att flytta innan år 2024. Det är flest personer i 
åldersgruppen 65+ som uppger att de planerar att flytta. Något fler kvinnor än män planerar 
att flytta.

Ingen nämnvärd förändring jämfört med undersökningen som genomfördes 2013 kan ses. 
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Varför planerar du att byta bostad, vilken sorts boende efterfrågar du samt var vill du helst 
bo?

Av de 26 procent som uppger att de planerar att byta bostad innan 2024 uppger drygt hälften, 
56 procent,  att de vill flytta till ett annat område än där de för nuvarande har sin bostad, 16 
procent vill bo kvar i sitt nuvarande bostadsområde och 28 procent har svarat att de inte vet 
om de vill bo kvar eller flytta till ett annat område. De flesta som planerar att byta bostad gör 
det för att de behöver en mindre bostad och 44 procent vill flytta till en hyreslägenhet. Drygt 
hälften, 58 procent, uppger att det boende de vill flytta till finns i det område där de vill bo. 

De flesta, 34 procent, uppger att de vill flytta till centrala Piteå, 22 procent uppger att de vill 
flytta till landsbygden. Resterande uppger att de vill flytta till något av Piteås 
landsbygdscentra eller till en annan kommun 

Hur mycket är du villig att betala per månad för ditt nya boende?

Frågan ställdes till de 31 personer som uppgett att de planerade att byta bostad. Av dem 
svarade 19 procent att de kunde tänka sig att betala under 5000 kr i månaden, 26 procent 
kunde tänka sig att betala mellan 5000 – 6000 kr i månaden och 19 procent kunde tänka sig 
att betala mellan 6000 – 7000 kr i månaden. Ingen av de svarande uppgav att de kunde tänka 
sig att betala över 10 000 kr i månaden för sitt boende. 

Om du ändå kan tänka dig att flytta, vilken sorts boende skulle du då vilja ha?

Största andelen, 37 procent, svarar att de i så fall helst skulle vilja flytta till en hyreslägenhet. 
I kategorin ”Annat” så har de flesta uppgett gård på landet, bondgård som önskat boende. 

23

10

37

24

7

Villa/radhus/kedjehus

Bostadsrättslägenhet

Hyreslägenhet

Fritidshus för
åretruntboende

Annat, ange vad

Önskat boende, i %
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På frågan om var de helst skulle vilja bo så svarar 40 procent att de vill bo i centrala Piteå. I 
kategorin ”Annat” så har de flesta uppgett att de vill bo ”havsnära”, ”nära vattnet”. Lägger 
man ihop kategorierna ”Annat”, ”Fritidsboende” och ”Landsbygd” så är det nästan lika 
många, 36 procent, som svarar att de vill bo i någon av dessa kategorier som de som vill bo i 
centrala Piteå

40
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4

2
3

2
1

4
0

2
4

12

Centrala Piteå
Landsbygd

Fritidshusområde
Annan kommun

Landsbygdscentra
Rosvik

Landsbygscentra
Norrfjärden

Landsbygdscentra
Hortlax

Landsbygdscentra
Jävre

Landsbygdscentra
Sjulnäs

Stadsdel Munksund
Stadsdel Öjebyn

Stadsdel Bergsviken
Annat, ange vad:

Var skulle du helst vilja bo?, i %

Hur viktigt är det att din bostadsmiljö är klimatsmart, havsnära, skogsnära, parknära och 
servicenära?

Respondenterna ombads att prioritera, 1 i högsta grad viktigt och 10 inte alls viktigt. 
Alternativen viktades i bakgrunden vilket innebär att de faktorer som prioriterats som viktiga 
får ett högre värde. Ju högre värde desto viktigare anses den faktorn vara. 

Majoriteten tycker att en servicenära boendemiljö är viktigast (medel 3,8) följt av en 
skogsnära miljö (medel 3,4) och havsnära miljö (3,0). Den boende miljö som panelen tyckte 
är minst viktig är klimatsmart (medel 2,5) följt av parknära (medel 2,7). Ingen skillnad kan 
ses vid en jämförelse med 2013 års undersökning.
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2,5

3,0

3,4

2,7

3,5

Klimatsmart

Havsnära

Skogsnära

Parknära

Servicenära

Hur viktigt är det att din bostadsmiljö är

Kvinnorna värderar en servicenära miljö högre än männen. De två äldsta åldersgrupperna 
värderar närheten till service högre än den yngre åldersgruppen. 
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3,6
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3,0

2,4

2,8

3,2

2,8

3,9

Klimatsmart

Havsnära
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Servicenära

Kvinna Man

Hur viktigt är det att din bostadsmiljö är:

Delar av övriga kommentarer

 Tycker att det är synd att alla nybyggen är dyra hyresrätter samt att inga nya bostadsrätter 
byggs. De bostadsrätter som finns är oftast i gammalt skick, saknar hiss, saknar garage, 
omoderna tvättstugor, dålig ventilation mm. Tycker att några befintliga hyresrätter i 
centrala stan kunde göras om till bostadsrätter.

 Tänk om det funnits små lägenheter med gemensam matsal för någorlunda friska och inte 
dementa personer i denna stad. som inte kostade massor.

 Bättre och billig kommunal service för70+, de som önskar så att vi kan bo längre i vår 
invanda miljö.

 Jag tycker kommunen ska släppa på mera strandnära attraktiva tomter nära stan. Så vi får 
fler näringsidkare med attraktiva boenden till kommunen. Kommunen bör främja 
byggande med snabbare handläggningar för de som vill nåt och framåt för Piteå kommun.
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 Gör som Luleå/Boden. Tillsätt särskild avdelning som gör snabbare vägar för snabbare 
bygglov och snabbare planarbetet.. få igång byggande utanför stan men ändå stadsnära. 
Sälj mera attraktiva strandnära boenden till de som har gott om pengar så rika 
företagsamma näringsidkare flyttar in i Piteå kommun och skapar arbetstillfällen här och 
betalar skatt här och gör att fler flyttar till kommunen.

 Viktigt med utökning av bostadsbeståndet ( lägenheter) med rimliga hyror. Inga fler 
opraktiska skrytbyggen. Bygg så att alla har råd att bo!
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Resultat deltagande i samråd
Endast 20 % av de svarande hade deltagit i något samråd. Av dem var det ungefär hälften som 
varit direkt berörda av samrådet. 

20%

80%

Ja Nej

Har du deltagit i något samråd?, i %

Respondenterna ombads i undersökningen att ta ställning till en rad påståenden, 1 = 
instämmer i mycket hög grad och 6 = instämmer i mycket låg grad. Alternativen viktades i 
bakgrunden. Ett högre värde motsvarar ett högre betyg. 

Överlag ger de som deltagit i samråd relativt låga betyg på sin upplevelse av samrådet. Högst 
betyg får ”Jag känner mig nöjd med den information jag fick” , 3,1 och lägst betyg får 
påståendet ”Jag fick tillfälle att lämna mina synpunkter vid mötet”, 2,3. 

2,6

2,9

3,1

2,3

2,9

Den muntliga
informationen jag
fick på mötet var

tydlig

Den skriftliga
informationen jag
fick på mötet var
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Jag känner mig nöjd
med den

information jag fick

Jag fick tillfälle att
lämna mina

synpunkter vid
mötet

Jag kände mig
delaktig

Upplevelse av samrådet (1 lägsta betyg, 6 högsta betyg)
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Respondenterna ombads att prioritera, 1 i högsta grad viktigt och 10 inte alls viktigt. 
Alternativen viktades i bakgrunden vilket innebär att de faktorer som prioriterats som viktiga 
får ett högre värde. Ju högre värde desto viktigare anses den faktorn vara. 

De svarande anger att det är viktigt att använda sociala medier för att få fler att delta vid samråd. 
Annonsering i både lokaltidning och gratistidningar är också viktigt för att nå ut, likaså tydlig 
information på Piteå kommuns hemsida. 
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Använda lokaler som
lockar många
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Interaktiva samråd via
chattforum

Använda redan
befintliga grupper - tex

föreningar och/eller
organisaioner

På vilket sätt skulle Piteå kommun kunna intressera fler medborgare att
delta i olika samråd?

Delar av kommentarer kring samråd:

 Att medborgarna känner att det de säger tas på allvar, inte att de som bestämmer bjuder 
in till samråd och sen ändå gör som de vill. Som det är idag tycker tyvärr många att det 
är ingen idé, ingen lyssnar ändå på oss...

 Jo men lägg dom under januari och februari när det är som lugnaste tiden på året så 
kanske fler kommer och vettiga tider

 Tillgänglighet för de som bo på landsbygd och har ingen bil. Behövs möjlighet att kunna 
delta via internet för det.

 Att i god tid få information om möten så att det går att planera in bättre
 Anpassa informationen efter målgrupp, exempelvis nå ut till yngre generationen via 

sociala medier. 
 Annonsera i tid och kanske fler gånger
 Frågor till slumpvis utvalda personer
 Viktigt att kommuntjänstemännen är pålästa och utbildade för sin uppgift
 Redovisa resultat synligt så man vet om man tillförde nåt. Redovisa mål och uppföljning
 Flytta samråden ut från stadshuset

(106 av 136)



13

Kort utvärdering av enkäten
 De flesta tyckte att frågorna var intressanta att besvara, 84 procent.
 De flesta tyckte att informationen var tillräcklig, 85 procent 
 De flesta tyckte att informationen var tydlig, 88 procent
 De flesta tyckte att enkäten var ett bra sätt att använda för denna typ av frågor, 86 procent
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