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(2 av 55)

Beslutande Helena Stenberg (S) (ordförande) 
Anders Lundkvist (S) (vice ordförande) 
Brith Fäldt (V) (2:e vice ordförande) §§291-305, §§307-324 
Stefan Askenryd (S) 
Nina Bladh (S) 
Elisabeth Widman (S) 
Lars U Granberg (S) 
Lars-Olof Pettersson (S) 
Håkan Johansson (M) 
Karl-Erik Jonsson (M)
Johnny Åström (SJV) 
Helén Lindbäck (KD) 
Majvor Sjölund (C)
Åke Forslund 
Rune Berglund (S) 

Övriga deltagare Åsa Öberg (Ekonomichef) 
Ylva Sundkvist (Kommunchef) 
Kristian Damlin (Sakkunnig revisor KPMG) §291 
Cecilia Björklund Dahlgren (Professor danspedagogik) §292
Gudrun Åström (Stadsarkitekt) §§293-298
Maria Öberg (Samhällsutvecklare) §§293-298 
Ulla Persson (L) (Adjungerad ersättare) 
Anders Berg (Kommunrevisor) §291 
Gunnar Plym Forsell (Kommunrevisor) §291 
Göran Eriksson (Kommunrevisor) §291 
Hans Lundström (Kommunrevisor) §291 
Monika Isaksson (Kommunrevisor) §291 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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(3 av 55)

Innehållsförteckning...................................................................................................Sid 
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§ 321 Bestämmelser för Landsbygdsmedel .............................................................................51 
§ 322 Upphävande av Policy för Piteå Kommuns utvecklingspeng ........................................52 
§ 323 Upphävande av policy för Piteå kommuns byapeng......................................................53 
§ 324 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt medborgarförslag 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 5 (55) 

Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

(5 av 55)

§ 291 
Grundläggande granskning 2018 
Diarienr 18KS478 

Ärendebeskrivning 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den 
grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 

I bifogat dokument finns de frågor som är aktuella. Ni behöver inte skicka något skriftligt svar 
till revisionen, däremot behöver frågeställningarna gå ut till ledamöterna i god tid innan 
mötet. 

Kommunrevisorerna är inbjudna till sammanträdet för dialog med ledamöterna kl 13:00. 

Beslutsunderlag 
 Frågor till kommunstyrelsen 
 Kompletterande frågor till kommunstyrelsen 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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2018-11-26 

(6 av 55)

§ 292 
Medfinansiering – Samarbete Piteå kommun och institutet Dans i 
skolan 
Diarienr 18KS687 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar Institutet Dans i Skola med 400 tkr per år under 
perioden 2019-2021. 

Medlen anvisas från kommunstyrelsens centrala pott. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Institutet Dans i Skola har inkommit med ett förslag om överenskommelse mellan Piteå
kommun och institutet. Överenskommelsen ska stå som grund för att Piteå kommun ska 
kunna stärka sin kompetens inom dansområdet och tillsammans med Institutet Dans i skolan, 
Luleå tekniska universitet och Skellefteå kommun driva spjutspetsverksamhet och utveckla en 
nationell plattform för området Dans i skolan. 

2011 gick Piteå kommun tillsammans med Cecilia Björklund Dahlgren in som stiftare och 
bildade institutet Dans i skolan. Kommunstyrelsen har tidigare medfinansierat institutets 
verksamhet. 2013 beslutade kommunstyrelsen att anslå totalt 600 tkr över tre år, 2013, 2014 
och 2015 och 2016 beslutades att anslå 400 tkr per år 2016-2018. 

Stiftelsen Institutet Dans i skolan med nationellt uppdrag har sitt säte i Norrbotten och i Piteå. 

Verksamheten finansieras till drygt 50 % av Statens kulturråd, övriga finansiärer är Skellefteå 
kommun, Luleå kommun, Luleå tekniska universitet och Sparbanken nord. 

Det är kommunledningsförvaltningens åsikt att Institutet Dans i skolan är en viktig del av 
dansstaden Piteå. Institutets koppling till Luleå tekniska universitet och till dansbranschen i 
Sverige är strategiskt viktigt för kommunens arbete med dans i skola, speciellt utifrån ett 
tillväxtperspektiv. Institutet bidrar till att göra vår satsning på dans synlig för flera samtidigt 
som dess verksamhet stärker universitets attraktionskraft. Därför föreslås kommunstyrelsen 
bifalla en medfinansiering på 400 000 kr per år i tre år. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M): avslag till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag. 

Johnny Åström (SJV): bifall till medfinansiera med 200 tkr per år. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

            
           

 
 

            
     

 

            
       

   

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 7 (55) 

Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

(7 av 55)

Elisabeth Vidman (S), Anders Lundkvist (S), Brith Fäldt (V), Åke Forslund, Lars-Olof 
Pettersson (S) och Helén Lindbäck (KD): bifall till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
 Rapport Dans i skolan-biennal och nordisk forskningskonferens Mer dans i skolan i 

Skellefteå och Piteå 7 - 9 maj 2018 
 Överenskommelse 
 Ekonomisk kalkyl VP 2019 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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(8 av 55)

§ 293 
Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra - antagande gemensamma 
riktlinjer 
Diarienr 18KS224 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar gemensamma riktlinjer för 
landsbygdscentra för Norrfjärden, Rosvik, Hortlax, Roknäs/Sjulnäs och Jävre. 

Ärendebeskrivning
Satsning på Landsbygdscentra är en del av kommunens arbete för hållbar utveckling i hela 
kommunen. Landsbygdscentra är orter som idag har en folkmängd som ger underlag för god 
service. I Landsbygdscentra bedöms möjligheter finnas för att utveckla och långsiktigt ha god 
service, både offentlig och kommersiell. 

Arbetet med fördjupade översiktsplaner syftar till att skapa varaktiga förutsättningar för att 
boende och arbete på landsbygden ska vara ett möjligt och attraktivt alternativ. Ingångsvärden 
för arbetet är att skapa förutsättningar för en ökad befolkning på landsbygden som del av 
kommunens målsättning att år 2020 ha 43 000 invånare och år 2030 ha 46 000 invånare. 

Varierad tillgång av bostäder, både flerfamiljshus och enfamiljshus ger möjligheter att 
attrahera människor i olika livssituationer. Samhällelig service, omsorg, skola och vård ger 
attraktionskraft och trygghet. Goda kommunikationer gör arbete och delaktighet i samhället 
möjligt inom ett område större än ortens. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C) och Helena Stenberg (S): bifall till förslaget med ändringen att under 
rubriken Hänsyn - Resurser att bevara och utveckla, ta bort tredje styckets första två meningar 
"Utpekande av LIS-områden som stärker Landsbygdscentra föreslås som ett kriterium till
kommuntäckande Tematiskt tillägg LIS. I ’FÖP Fördjupade översiktsplaner 
Landsbygdscentra’ identifieras LIS-områden som kan stärka landsbygdscentra." och flytta 
sista meningen "Strandnära attraktiva områden utpekade som viktiga för byarnas utveckling 
föreslås utgöra LIS-områden." till första stycket. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
 Teckenförklaring till TemaKarta 
 Gemensamma riktlinjer 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

§ 294 
Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra - Antagande Norrfjärden 
Diarienr 18KS762 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Fördjupad översiktsplan 
landsbygdscentra för Norrfjärden. 

Ärendebeskrivning 
Satsning på Landsbygdscentra är en del av kommunens arbete för hållbar utveckling i hela 
kommunen. Landsbygdscentra är orter som idag har en folkmängd som ger underlag för god 
service. I Landsbygdscentra bedöms möjligheter finnas för att utveckla och långsiktigt ha god 
service, både offentlig och kommersiell. 

Arbetet med fördjupade översiktsplaner syftar till att skapa varaktiga förutsättningar för att 
boende och arbete på landsbygden ska vara ett möjligt och attraktivt alternativ. Ingångsvärden 
för arbetet är att skapa förutsättningar för en ökad befolkning på landsbygden som del av 
kommunens målsättning att år 2020 ha 43 000 invånare och år 2030 ha 46 000 invånare. 

Varierad tillgång av bostäder, både flerfamiljshus och enfamiljshus ger möjligheter att 
attrahera människor i olika livssituationer. Samhällelig service, omsorg, skola och vård ger 
attraktionskraft och trygghet. Goda kommunikationer gör arbete och delaktighet i samhället 
möjligt inom ett område större än ortens. 

Beslutsunderlag 
 Förslagshandling Norrfjärden 
 Natur, Kultur och Fritid Norrfjärden karta 1 
 Skola och Vård Norrfjärden karta 2 
 Boende Norrfjärden karta 3 
 Trafik Norrfjärden karta 4 
 Mark- och Vattenanvandning Norrfjärden karta 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

10 (55) 

(10 av 55)



 

 

 
     

 

       
  

              
              

             
    

            
             

               
               

           
            

           
      

 
      
     

   
   
    

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

§ 295 
Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra - Antagande Rosvik 
Diarienr 18KS764 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Fördjupad översiktsplan 
landsbygdscentra för Rosvik. 

Ärendebeskrivning 
Satsning på Landsbygdscentra är en del av kommunens arbete för hållbar utveckling i hela 
kommunen. Landsbygdscentra är orter som idag har en folkmängd som ger underlag för god 
service. I Landsbygdscentra bedöms möjligheter finnas för att utveckla och långsiktigt ha god 
service, både offentlig och kommersiell. 

Arbetet med fördjupade översiktsplaner syftar till att skapa varaktiga förutsättningar för att 
boende och arbete på landsbygden ska vara ett möjligt och attraktivt alternativ. Ingångsvärden 
för arbetet är att skapa förutsättningar för en ökad befolkning på landsbygden som del av 
kommunens målsättning att år 2020 ha 43 000 invånare och år 2030 ha 46 000 invånare. 

Varierad tillgång av bostäder, både flerfamiljshus och enfamiljshus ger möjligheter att 
attrahera människor i olika livssituationer. Samhällelig service, omsorg, skola och vård ger 
attraktionskraft och trygghet. Goda kommunikationer gör arbete och delaktighet i samhället 
möjligt inom ett område större än ortens. 

Beslutsunderlag 
 Förslagshandling Rosvik 
 Natur, Kultur och Fritid Rosvik karta 1 
 Skola och Vård Rosvik karta 2 
 Boende Rosvik karta 3 
 Trafik Rosvik karta 4 
 Mark- och vattenanvändning Rosvik karta 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

§ 296 
Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra - Antagande Hortlax 
Diarienr 18KS760 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Fördjupad översiktsplan 
landsbygdscentra för Hortlax. 

Ärendebeskrivning 
Satsning på Landsbygdscentra är en del av kommunens arbete för hållbar utveckling i hela 
kommunen. Landsbygdscentra är orter som idag har en folkmängd som ger underlag för god 
service. I Landsbygdscentra bedöms möjligheter finnas för att utveckla och långsiktigt ha god 
service, både offentlig och kommersiell. 

Arbetet med fördjupade översiktsplaner syftar till att skapa varaktiga förutsättningar för att 
boende och arbete på landsbygden ska vara ett möjligt och attraktivt alternativ. Ingångsvärden 
för arbetet är att skapa förutsättningar för en ökad befolkning på landsbygden som del av 
kommunens målsättning att år 2020 ha 43 000 invånare och år 2030 ha 46 000 invånare. 

Varierad tillgång av bostäder, både flerfamiljshus och enfamiljshus ger möjligheter att 
attrahera människor i olika livssituationer. Samhällelig service, omsorg, skola och vård ger 
attraktionskraft och trygghet. Goda kommunikationer gör arbete och delaktighet i samhället 
möjligt inom ett område större än ortens. 

Beslutsunderlag 
 Förslagshandling Hortlax 
 Natur, Kultur och Fritid Hortlax karta 1 
 Skola och Vård Hortlax karta 2 
 Boende Hortlax karta 3 
 Trafik Hortlax karta 4 
 Mark- och Vattenanvändningskarta Hortlax 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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(12 av 55)



 

 

 
     

 

       
  

              
              

             
    

            
             

               
               

           
            

           
      

 
      
     

   
   
    

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

§ 297 
Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra - Antagande 
Roknäs/Sjulnäs 
Diarienr 18KS763 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Fördjupad översiktsplan 
landsbygdscentra för Roknäs/Sjulnäs. 

Ärendebeskrivning
Satsning på Landsbygdscentra är en del av kommunens arbete för hållbar utveckling i hela 
kommunen. Landsbygdscentra är orter som idag har en folkmängd som ger underlag för god 
service. I Landsbygdscentra bedöms möjligheter finnas för att utveckla och långsiktigt ha god 
service, både offentlig och kommersiell. 

Arbetet med fördjupade översiktsplaner syftar till att skapa varaktiga förutsättningar för att 
boende och arbete på landsbygden ska vara ett möjligt och attraktivt alternativ. Ingångsvärden 
för arbetet är att skapa förutsättningar för en ökad befolkning på landsbygden som del av 
kommunens målsättning att år 2020 ha 43 000 invånare och år 2030 ha 46 000 invånare. 

Varierad tillgång av bostäder, både flerfamiljshus och enfamiljshus ger möjligheter att 
attrahera människor i olika livssituationer. Samhällelig service, omsorg, skola och vård ger 
attraktionskraft och trygghet. Goda kommunikationer gör arbete och delaktighet i samhället 
möjligt inom ett område större än ortens. 

Beslutsunderlag 
 Förslagshandling Roknäs/Sjulnäs 
 Natur, Kultur och Fritid Roknäs/Sjulnäs karta 1 
 Skola och Vård Roknäs/Sjulnäs karta 2 
 Boende Roknäs/Sjulnäs karta 3 
 Trafik Roknäs/Sjulnäs karta 4 
 Mark- och vattenanvandning Roknäs/Sjulnäs karta 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

13 (55) 

(13 av 55)



 

 

 
     

 

       
  

              
              

             
    

            
             

               
               

           
            

           
      

 
      

   
   

   
    

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

§ 298 
Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra - Antagande Jävre 
Diarienr 18KS761 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Fördjupad översiktsplan 
landsbygdscentra för Jävre. 

Ärendebeskrivning 
Satsning på Landsbygdscentra är en del av kommunens arbete för hållbar utveckling i hela 
kommunen. Landsbygdscentra är orter som idag har en folkmängd som ger underlag för god 
service. I Landsbygdscentra bedöms möjligheter finnas för att utveckla och långsiktigt ha god 
service, både offentlig och kommersiell. 

Arbetet med fördjupade översiktsplaner syftar till att skapa varaktiga förutsättningar för att 
boende och arbete på landsbygden ska vara ett möjligt och attraktivt alternativ. Ingångsvärden 
för arbetet är att skapa förutsättningar för en ökad befolkning på landsbygden som del av 
kommunens målsättning att år 2020 ha 43 000 invånare och år 2030 ha 46 000 invånare. 

Varierad tillgång av bostäder, både flerfamiljshus och enfamiljshus ger möjligheter att 
attrahera människor i olika livssituationer. Samhällelig service, omsorg, skola och vård ger 
attraktionskraft och trygghet. Goda kommunikationer gör arbete och delaktighet i samhället 
möjligt inom ett område större än ortens. 

Beslutsunderlag 
 Förslagshandling Jävre 
 Natur, Kultur och Fritid Jävre karta 1 
 Samhällsservice Jävre karta 2 
 Boende Jävre karta 3 
 Trafik Jävre karta 4 
 Mark- och vattenanvandning Jävre karta 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

14 (55) 

(14 av 55)



 

 

 
  

 

    

         
             

    

    

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 15 (55) 

Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

(15 av 55)

§ 299 
Månadsrapport oktober 2018 
Diarienr 18KS24 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport oktober 2018. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har tillsammans med kommunens förvaltningar arbetet fram ett 
ekonomiskt resultat för perioden januari-oktober 2018 som uppgår till 125,1 mkr. För helåret 
prognostiseras resultat om 17,1 mkr. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport Piteå kommun oktober 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 300 
Kompletteringsbudget 2018 för löneökningar 
Diarienr 18KS728 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar kommunens nämnder och styrelse kompletteringsbudget för 
löneökningar 2018 enligt fördelning i bilaga med 38 667 tkr och att finansförvaltningen ökar 
intäkten med 2 393 tkr för KP-pension samt minskning avtalsförsäkringar, totalt netto 36 274 
tkr. 

Kommunstyrelsen anvisar medel ur central pott till kommunstyrelsens förfogande med 36 274 
tkr för löneökningar för år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde budget 2018 i 2017-års lönenivå. I en central pott till 
kommunstyrelsens förfogande avsattes bland annat löneökningar för år 2018 att fördelas av 
kommunstyrelsen då förhandlingarna 2018 slutförts. 

Då förhandlingar är klara och nya löner gäller från 1 april 2018 respektive 1 maj 2018 föreslås 
att löneökningar 2018 läggs ut till nämnder/styrelse. 

I kompletteringsbudget föreslås att löneökningar för 2018 fördelas till nämnder/styrelse med 
38 667 tkr, enligt bilaga. Finansförvaltningen ökar intäkten för KP-pension samt minskning 
avtalsförsäkringar med 2 393 tkr, varför nettokostnaden för löneökningar avseende år 2018 
blir 36 274 tkr. 

Beslutsunderlag 
 Bilaga till Kompletteringsbudget 2018 för löneökningar 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 301 
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
Diarienr 18KS557 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande bestämmelser antogs 2014 och är giltiga till 2018-12-31. Sedan de nuvarande 
bestämmelserna antogs har bland annat en ny kommunallag tillkommit. Vid revidering av 
bestämmelserna har kommunledningsförvaltningen sett över nivåer och utformning av 
bestämmelserna. I det har jämförelse med närliggande kommuner ingått. 

Formen för dokumentet har ändrats för att få en större tydlighet genom generella 
bestämmelser istället för att bestå av kontantbelopp. Till exempel fastslås att vice ordförande i 
nämnd alltid har 20 % av ordförandes ersättning i årsarvode. Alla ordförandens årsarvoden 
anges som procent av ett fullt årsarvode. Det ger en bättre översikt och förenklad hantering av 
den årliga uppräkningen av ersättningsnivåer. I stort är innehållet desamma som nuvarande 
bestämmelser förutom följande ändringar: 

- hänvisningar rättats till utifrån ny kommunallag 
- justerat årsarvode för ordförande socialnämnden från 50 % till 57 % av årsarvode 
- justerat årsarvode för ordförande barn och utbildningsnämnden 50 % till 47 % av årsarvode 
- justerat årsarvode för 2:e vice ordförande kommunstyrelsen från 18 % till 22 % 
- lagt till arvoden för gemensamma nämnder 
- lagt med gruppledararvode i max begränsning av totalarvode 
- lagt in bestämmelser för föräldraledighet 
- kompletterat bestämmelser för omräkning så att alla belopp finns med. 

Beslutsunderlag 
 Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns förtroendevalda 
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda - Bilaga 1 Grundbelopp 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 302 
Ansökan om medfinansiering till Stiftelsen Innovation Pite 2019-2021 
Diarienr 18KS698 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar stiftelsen Innovation Pite med 87 500 kr per år under åren 
2019-2021. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga övriga stiftare beviljar finansiering enligt 
förslag. 

Medel anvisas från den Tillväxtpolitiska reserven. 

Reservationer 
Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Innovation Pite, tidigare IS Pite, insamlingsstiftelsen för samhällsutveckling i Piteå bildades 
1997. Stiftelsen ska i samarbete med Piteå kommun och näringslivet utveckla Piteå. Detta 
sker främst genom gränsöverskridande möten. Ett mål är att hitta former för möten mellan 
människor med olika kompetenser och erfarenheter, särskilt vad gäller samordning mellan 
forskning, näringsliv och samhälle. Piteå kommun har medfinansierat stiftelsen sedan 1997 
med 350 000 kronor per år. Från näringslivet har Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, SCA 
Munksund AB, Pite Energi AB och Sparbanken Nord bidragit med totalt 350 000 kronor per 
år till stiftelsen. 

Under de senaste 20 åren har det hänt en hel del gällandes innovations- och utvecklingsarbetet 
bland Piteås företag och organisationer. Mötesplatser, nätverk och organisationer har 
tillkommit som till viss del bedriver närliggande verksamhet som Innovation Pite. Bland 
annat har vi Piteå Science Park som har fokus på förnybar energi och kulturella och kreativa 
näringar och Destination Piteå som arbetar med utveckling av besöksnäring och handel. 
Dessutom har Piteå kommuns näringslivsavdelning utvecklat sitt arbete med 
omvärldsanalyser, mötesplatser och dialoger med olika branschorganisationer. Gemensamt 
för alla verksamheter är att utvecklingsarbetet sker i bred samverkan med såväl akademi, 
företag och den kommunala verksamheten. 

Innovation Pite har nu som mål att utveckla sin roll som tankesmedja för utveckling av Piteå 
och regionen genom ett större nyttjande av exklusiva nätverk under de kommande tre åren, 
bland annat genom en satsning i samarbete med IVA i området Smart Industri där 
digitalisering är en viktig ingrediens. Målet är att verka för att öka attraktionskraften, stärka 
demokratin och utveckla näringslivet genom regelbundna kunskapsmöten under åren 2019-
2020 och slutligen genomföra ett symposium under 2021 med lokala, nationella och 
internationella deltagare i samband med Piteå 400. 
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Yrkanden 
Karl-Erik Jonsson (M) och Håkan Johansson (M): avslag till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag. 

Helena Stenberg (S): bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
 Smart Industri 
 §182 Ansökan om medfinansiering till Stiftelsen Innovation Pite 2019-2021 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 303 
Medfinansiering - Projekt Gröna Näringar 2019-2022 
Diarienr 18KS663 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projekt Gröna Näringar med 1 500 tkr per år under 2019-
2022. 

Medlen tas från Tillväxtpolitiska reserven 

Beslutet gäller under förutsättningen att Region Norrbotten medfinansierar projektet med 
samma summa. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Finansiärer: Piteå Kommun 6 000 000 
Region Norrbotten 6 000 000 
Totalt: 12 000 000 

Vision 2025 
År 2025 uppfattas Grans som den självklara utvecklingsmotorn och mötesplatsen i Norra 
Sverige för de Gröna Näringarna. Inom kompetenscentrat finns 215 personer verksamma 
utöver kommunens egen personal. 

Insatsområden 
1. Etablera forskning, spetskompetens och högre utbildning. 
2. Stärka befintliga gymnasieutbildningar/skapa nya utbildningar 
3. Näringslivsutveckling 
4. Marknadsföring regionalt och nationellt 

Mål 2025 
- Totalt finns 215 personer verksamma inom kompetenscentrat utöver kommunens egen 
personal. På området är 65 personer verksamma inom forskning/högre utbildning och 150 
personer på gymnasienivå. 

- Lantbruksmässan har vuxit stadigt sedan starten hösten 2018. 

- På produktionssidan har jordbruket i Norrbotten genomgått både en effektivisering och en 
digitalisering som gör att näringen står väl rustad inför framtiden. 

- Efterfrågan på lokalproducerad mat har genom olika projekt och insatser ökat markant i 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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länet den senaste 5-årsperioden och lantbrukarna har mycket god framtidstro och god 
lönsamhet. Norrbottens självförsörjningsgrad har ökat markant. 

- Samarbetet med Hushållningssällskapet, LRF m.fl. samt med besöksnäringen har genom 
olika utvecklingsprojekt tagit fart ordentligt. 

Projektgrupp 
Projekt Gröna Näringar leds av en projektgrupp där projektsamordnaren är sammankallande. 
Projektgruppen träffas 4 ggr/år och består av representanter för Region Norrbotten, LRF 
Norrbotten, LRF Ungdom, Piteå Kommuns näringslivskontor samt Länsstyrelsen BD. 

Sammanfattning av projektets förstas 10 månader (januari - oktober 2018): 
Projektgruppen har träffats 7 feb, 8 maj samt 11 oktober. Uppställda målsättningar när det
gäller inskrivna elever har överträffats. Idag finns på skolan 149 elever. Ökningen av antal 
elever är delvis ett resultat av stärkt marknadsföring, men också ett resultat av den långsiktiga 
lösningen för skolans verksamhet som Region Norrbotten och Piteå Kommun arbetat fram. 

I samverkan med branschen genomfördes Öjeby lantbruksmässa 15 – 16 augusti och 
målgruppen var lantbruksföretagare, maskintillverkare mm i Norra Sverige. Antal besökare 
uppskattas till 6-700. Landbruksmässan bedöms som mycket lyckad. 

Ingen näringslivsutvecklare har rekryterats till projektet under 2018 då projektsamordnare 
arbetat ca 75% med projektet och framför allt med lantbruksmässan. Projektet anställde Q2 en 
kommunikatör på deltid. Behovet av en kommunikatör var stort initialt, dels för att etablera 
landbruksmässan men också för att initiera arbete med hemsida, annonsmaterial etc. I övrigt 
pågår marknadsföring av visionen och skolans utbildningar kontinuerligt. 

Arbetet med att skapa ett Advisory Board kopplat till forskning och högre utbildning har 
initierats och diskussioner förs om arbetsformer. Kontakter har tagits med ett antal aktörer,
bl.a. SLU Alnarp där ett kompetenscentrum är bildat. Även SLU Röbäcksdalen är kontaktade, 
bl.a. utifrån möjligheter till projektmedel från regional jordbruksforskning för norra Sverige 
(RJN). 

Under 2018 prognostiseras med att totalt ca 2 mkr av anvisade 3 mkr kommer att upparbetas. 
De största enskilda kostnaderna under 2018 är kopplade till Lantbruksmässan, lön till 
projektsamordnaren samt lön till informatören. Under 2019 är dock bedömningen att 
projektets budgeterade kostnader kommer att upparbetas. 

Under 2019 kommer näringslivsarbetet att prioriteras tydligare och en näringslivsutvecklare 
kommer att anställas i projektet. Projektets förankring i länet skall också stärkas. 
Lantbruksmässan skall vidareutvecklas och projektets insatsområde kopplat till forskning och 
högre utbildning ska stärkas. 

Verksamhetsplan projekt Gröna Näringar 2019 

1. Etablera forskning, spetskompetens och högre utbildning, 100 tkr 
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Under 2019 kommer ett Advisory Board att etableras. Samverkan med SLU, LTU, m.fl. 
kommer att utvecklas. Företrädare för relevanta institutioner kommer att bjudas in till 
workshops och seminarier. Näringslivsföreträdare kommer också att bjudas in. Projektets 
vision, syften och målsättningar presenteras och en färdplan för kommande år läggs fast. 

2. Stärka befintliga gymnasieutbildningar/skapa nya utbildningar, 0 tkr 
Det förs kontinuerligt en dialog med branschföreträdare och andra utbildningsanordnare när 
det gäller möjligheter till efterfrågestyrda utbildningar. I övrigt handlar arbetet om att delta i 
pågående beslutsprocesser gällande nationella styrdokument samt delta i och bevaka relevanta 
projekt. 

3. Näringslivsutveckling 
- Under 2019 kommer en näringslivsutvecklare att rekryteras av projektet eller 400 tkr 
upphandlas på konsultbasis. Fr.o.m våren 2020 kommer näringslivsutvecklaren fullt ut att 
ersätta nuvarande projektsamordnare i projektet. Funktionen kommer att koordinera olika 
delprojekt som drivs i samarbete med näringslivet. 

- Utveckling biogas / biodiesel, 400 tkr 
Olika aktörer i länet och i kommunerna arbetar för att driva utvecklingen vidare när det gäller 
produktion av biogas och biodiesel. Frågeställningarna är ofta relativt komplexa. För att 
komma vidare och på sikt utveckla såväl produktionsanläggningar som tankställen, krävs 
kartläggningar, förstudier, lönsamhetskalkyler etc. vilket projektet kommer att fokusera på 
under 2019. 

- Stärka arbetet i länet kring lokalproducerad mat, 200 tkr 
Sammanställa en aktuell bild av företag i länet som producerar lokala livsmedelsråvaror samt 
deras behov av förädling, distribution och marknadsföring. Arbetet tar avstamp i Norrbottens 
Livsmedelsstrategi Nära mat. Studiebesök och omvärldsspaning ligger också till grund för 
den Handlingsplan för fortsatt arbete som tas fram under 2019. 

- Näringslivsutveckling med stöd av digital teknik, 300 tkr 
Aktiviteter som ökar kunskapsnivån inom digital teknik i den gröna näringen i regionen ska 
genomföras. Arbetet kommer att drivas i form av workshops, seminarier och utbildningar. 
Intresset från Näringslivet är mycket stort för detta verksamhetsområde. 

- Öjeby lantbruksmässa den 21-22 aug. 2019, 700 tkr 

- Inventering åkermark I Piteå kommun, 100 tkr
En uppdatering av inventeringen som genomfördes 2000 av SLU Öjebyn ska genomföras och 
huvudsyftet med denna inventering är att identifiera brukningsvärd jordbruksmark och som 
har brukats de senaste 20 åren och få en aktuell bild av åkermarkensanvändning. Detta 
kommer att utgöra ett faktamaterial i den fortsatta planeringsprocessen i kommunen. 

4. Marknadsföring regionalt och nationellt, 100 tkr 
Medverka vid näringslivsdagar SLU Alnarp, Uppsala våren 2019 Initiera och samordna 
informationsinsatser lokalt och regionalt. 
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Projektledning/kartläggning/utredningar 700 tkr 

Total budget 2019: 3 000 tkr 

Åren 2020-2022 
Verksamhetsplan och budget för nästkommande år ska presenteras senast i november varje år. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Johnny Åström (SJV): bifall till 
medfinansiering med 1 500 tkr för 2019 men att projektet återredovisas och utvärderas innan 
ställning tas till fortsatt finansiering. 

Helena Stenberg (S), Anders Lundkvist (S) och Majvor Sjölund (C): bifall till 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Reservationer 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 304 
Medfinansiering – Checkpoint Young 2019-2020 
Diarienr 18KS485 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Checkpoint Young med 50 tkr för 2019 och 50 tkr 
för 2020. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 

Reservationer 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Helén Lindbäck (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Norrbottens Handelskammare är huvudsökande. 

Inledning 
Att fokusera på den yngre generationens ledare är en av de viktigaste insatser som görs i 
arbetet med att underlätta de stora förestående generationsväxlingarna som Norrbotten står 
inför. Checkpoint Young, nätverket för morgondagens ledare, skapar gynnsamma 
förutsättningar för den yngre generationens kompetensutveckling och är ett uppskattat och 
effektivt nätverk. Nätverkets nytta förstärks av dess branschöverskridande och 
kommunöverskridande format. 

Bakgrund 
Checkpoint Young är nätverket för morgondagens ledare med ledarskap och mänskliga möten 
som den röda tråden. Ett effektivt koncept där morgondagens ledare får träffas och etablera 
nya affärskontakter. Nätverket initierades av näringslivet i Piteå och Luleå och det har drivits 
med stor framgång sedan 2001. 

Syfte och målsättning 
Checkpoint Young är ett kommun- och branschöverskridande nätverk som riktar sig till 
drivna och aktiva personer under 40 år som vill vara med och utveckla Norrbottens näringsliv 
och samtidigt höja sin egen kompetens och bredda sitt befintliga nätverk. Genom 
nätverksträffar får deltagarna lära känna varandra samtidigt som de inspireras och utvecklar 
nya kunskaper inom ledarskap. Föreläsningar och samtal bidrar till deltagarnas 
kompetensutveckling inom ämnen som framtida ledare har nytta av. De skapar genom sitt 
deltagande ett nätverk som spänner över många olika branscher och ger nya affärs-
möjligheter. Fokus ligger på kraften i mötet med andra drivna människor och deltagarnas 
personliga utveckling. 
Vi ser det därför som en möjlighet att genom ett ungt, jämställt och effektivt nätverk 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

24 (55) 

(24 av 55)



 

 

           
      

              
                

             
            

           
              

           
               

   

            
           

           
    

  
        

   

   
   

     

   

 
             

              
         

      

            
    

 
            

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

sammanlänka kommunerna och öppna upp för nya affärskontakter och samarbeten som 
gynnar både individer och näringslivet i Norrbotten. 

Målgrupp 
Checkpoint Young vänder sig till drivna och ledande personer under 40 år. Gemensamt för 
deltagarna är att de har en ledande position, eller ses om en framtida ledare av sin 
arbetsgivare. Individen ska också ha en personlig målsättning att driva och verka i 
närregionen inom överskådlig tid. I huvudsak fokuserar nätverket på kommunerna Piteå och 
Luleå. 

Ekonomi 
Enligt nedanstående budgetförslag går fyra huvudpartners in med 50,000kr vardera årsvis. 
Sex samarbetspartners går in med 30,000kr vardera årsvis. Två sponsorer går in med 10,000kr
vardera. Årsavgift för individuella nätverksdeltagare är 3,000kr/år. Beräknat på 60 deltagare 
totalt, där 28 personers avgift täcks av avgiften för medfinansiering, så blir den årliga intäkten 
för medlemsavgifter 95,000 kr. 

Projektet genomförs under två år med följande årsbudget. En utvärdering av budgeten 
kommer att göras tillsammans med Styrgruppen (där en deltagare kommer från 
näringslivsavdelningen Piteå) efter varje projektår. Eventuellt överskott i projektet hanteras i 
samråd mellan finansiärer och styrgrupp. 

Total projektbudget 2019-2020 
Projektledning, Arvode föreläsare, Lokaler/förtäring, Resor/logi, och Tryckt material/övrigt, 
Total kostnad 990 tkr 

Finansiering 
Piteå Kommun 100 tkr 
Luleå Kommun 100 tkr 
Privata finansiärer och deltagaravgifter 790 tkr 

Total medfinansiering 990 000kr 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Vi gör bedömningen att Piteå Kommun bör delta i detta projekt även fortsättningsvis. 
Projektet fokuserar och stödjer den yngre generationens framtida ledare samt bidrar till ett bra 
nätverkande. Ett brett och dynamiskt nätverkande tillför nya kontakter, 
kommunöverskridande kunskapserfarenheter och kompetensförstärkning inom området 
ledarskap. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M): avslag till 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Johnny Åström (SJV) och Helena Stenberg (S): bifall till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
 §184 Medfinansiering – Checkpoint Young 2019-2020 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
    

 

         
     

       

    

    
            

            
             
             

                 

        
             

       

              
      

            
                

   

  
        

   
      

      
   

     
      

    

 
               

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

§ 305 
Medfinansiering – Ung Företagsamhet Norrbotten 
Diarienr 18KS494 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Ung Företagsamhet Norrbotten med 2:50 kr/per 
invånare i Piteå kommun under 2019-2021. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 

Ärendebeskrivning 
Ung Företagsamhet Norrbotten är huvudsökande. 
Ung Företagsamhet (UF) Norrbotten är en ideell och obunden politisk organisation som 
arbetar med entreprenörskap i skolan. Organisationen stöds av offentliga medel, stiftelser och 
fonder samt det privata näringslivet. Medlemmar är lärare, elever och rådgivare som också 
jobbar aktivt med verksamheten i skolorna. Ung Företagsamhet har sedan 1980 utbildat över 
390 000 elever och lärare på skolorna runt om i Sverige. Sedan 2010 finns även UF på 
grundskolan. 

Hur många UF lokalt är registrerade i Piteå 2017/18? 
Grundskolan har 15 registrerade som aktiva. Gymnasiet har 172 elever registrerade, 56 UF 
företag, 9 aktiva lärare av totalt 26 registrerade. 

Ung Företagsamhets mål i Piteå är att öka antalet UF företagare på Strömbackaskolan samt 
Grans Naturbruksskola. UF företagande på introduktionsprogrammet. 
(Introduktionsprogrammen ”IM” ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett 
nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete). Genomföra en handlingsplan för UF 
företagande i Piteå kommun. 

Total projektbudget 2019-2021 
Aktiviteter, Externa kostnader och Personalkostnader Totalt: 15 748 140kr 

Finansiering 
Piteå Kommun 315 390kr 
Övriga Kommuner i Norrbotten 1 544 610kr 
Skolverket, Interreg, Region Norrbotten 4 852 500kr 
Näringsliv 4 950 000kr 
Stiftelser och fonder 1 900 000kr 
Rörelseintäkter (Mässor, Lärararr, läromedel) 2 271 000kr 
Total medfinansiering 15 833 500kr 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Vi gör bedömningen att Piteå Kommun bör vara med och stödja Ung Företagsamhet även i 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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(28 av 55)

fortsättningen. Som det tidigare har visats genom studier så har UF uppvisat en reell 
samhällseffekt som ger unga människor en tro på deras egen företagsamhet. Ungdomar får 
även en förståelse för hur andra företag fungerar samt att man får en inblick i företagarens 
vardag. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C) och Åke Forslund och Johnny Åström (SJV): bifall till kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskottets förslag. 

Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M): avslag till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
 §185 Medfinansiering – Ung Företagsamhet Norrbotten 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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§ 306 
Medfinansiering med Landsbygdsmedel - Svensbyns 
Hembygdsförening 
Diarienr 18KS692 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Svensbyns hembygdsförening 85 tkr för restaurering av 
hembygdsområdet Svensbyliden. 

Medel anvisas från Utvecklingspeng Landsbygd. 

Jäv 
Brith Fäldt (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. 

Ärendebeskrivning
Svensbyns Hembygdsförening söker medfinansiering från kommunen för att restaurera logen 
på området samt ersätta en av broarna över Svensbyån då en av de gamla är i så dåligt skick 
att den inte går att använda längre. 

Medfinansiärer/intressenter: 
Totalt omfattar projektet ca 340 000 kronor, projektets faktiska kostnader bekostas till 65 
procent av staten och EU, och 25 procent av kommunala offentliga medel samt 10 procent 
egen insats. 

Den tänkta finansieringen för projektet fördelas enligt följande: 

Landsbygdsprogrammet och EU 221 000 kr 
Piteå kommun 85 000 kr 
Svensbyns Hembygdsförening 34 000 kr 

Medlen föreslås tas från Utvecklingspeng Landsbygd. 

Svensbyns Hembygdsförening är en aktiv förening som under snart trettio år byggt upp och 
rekonstruerat hembygdsområdet Svensbyliden, med ca 30 000 besökare per år. Sommaren är 
högsäsong med fyra personer anställda att ansvara för servering och utomhusskötsel 
tillsammans med en styrelse på nio personer. Under kulturtisdagarna i juli är ett ca 50-tal 
volontärer engagerade i att levandegöra hembygdsområdet och ge en känsla av hur livet 
levdes förr i tiden. 

Piteås rika natur- och kulturlandskap har stora förutsättningar att utvecklas till attraktiva 
besöksmål. Svensbyliden är ett tydligt exempel på ett naturgeografiskt område med en 
mångfald av natur- & kulturvärden att nyttja och synliggöra, en fascinerande miljö att ta 
tillvara i mycket högre grad än vad som sker idag i ett turistiskt perspektiv. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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(30 av 55)

Då målet med projektet är att åtgärda identifierade brister i anläggningen och ge Svensbyliden 
fortsatt möjlighet att vara en ekonomiskt självbärande besöksanläggning med året-runt-
verksamhet med allt vad det innebär för utveckling, tillväxt och sysselsättning inom området 
anses begäran vara befogad. 

Yrkanden 
Karl-Erik Jonsson (M): bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

§ 307 
Riktlinjer för säkerhetsarbetet 
Diarienr 16KS468 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för säkerhetsarbetet. 

Ärendebeskrivning 
Piteå kommuns Policy för säkerhetsarbetet uttrycker kommunens värderingar och ambitioner 
för säkerhetsarbetet och ger vägledning för riktlinjer inom de olika områden som 
säkerhetsarbetet omfattar. I policyn anges att riktlinjerna ska tillämpas i alla kommunens 
verksamheter inklusive kommunens helägda bolag och för att nå de uppsatta målen i 
säkerhetspolicyn är det av vikt att arbetet sker systematiskt och målmedvetet. 

Riktlinjen för säkerhetsarbetet revideras för att Piteå kommunkoncern aktivt och systematiskt 
ska kunna förebygga risker, undanröja hot och genom en god planering och ett väl avvägt 
försäkringsskydd minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, 
ekonomi och miljö. För att säkerhetsarbetet ska fungera väl måste det accepteras i hela 
organisationen, vara anpassat efter omständigheternas krav och kontinuerligt följas upp. Det 
är ingen skillnad mellan ansvaret för säkerhet och trygghet eller ansvaret för t ex personal och 
ekonomi. Alla funktioner ingår som en naturlig del i ansvaret för verksamheten. All personal 
har ett ansvar för ökad säkerhet inom sitt verksamhetsområde. 

Säkerhetsarbetet ska bedrivas inom följande områden: 
• Skydd mot olyckor 
• Krishantering 
• Internt skydd 
• Informations- och cybersäkerhet 
• Författnings- och säkerhetsskydd 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-27 § 301, återremittera Riktlinje för säkerhetsarbetet i 
Piteå kommunkoncern för att komplettera riktlinjen med skrivningar om hot och våld, 
otillåten påverkan, It-säkerhet och säkerhet för valarbetare. 

Genomförda revideringar utifrån tidigare dokument är: 
Klargörande att riktlinjen gäller för kommunkoncernen, alla kommunens verksamheter 
inklusive kommunens helägda bolag. 

Säkerhetsgruppen har fått utökning av representanter från fastighet- och servicekontoret, 
socialtjänsten, utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnad och PIKAB-bolagen. Vilket 
innebär att säkerhetsombuden inte längre finns. 

Lagt till avsnitt för att förtydliga överenskommelsen om kommunernas krisberedskap där det 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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2018-11-26 

framgår vad kommuner ska göra inför och under extraordinära händelser. 

Lagt till avsnitt om överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt 
försvar där det framgår vad kommuner ska göra inför och under höjd beredskap. 
Lagt till ett avsnitt om alarmering i kommunen. 

En årsplanering för kommunens säkerhetsarbete upprättas varje år av säkerhetsgruppen och 
fastställs av kommunchefen. Istället för tidigare, kommunstyrelsen. 

Uppföljning av kommunens säkerhetsarbete ska utföras av säkerhetsgruppen årligen och 
sammanställas i en rapport som redovisas för kommunchefen. Tidigare kommunstyrelsen. 

Förtydligande av frågor om hot- och våld. Fokus finns på otillåten påverkan gentemot högre 
tjänstemän och förtroendevalda. Samt byta namn till Författnings- och säkerhetsskydd. 
Kommunstyrelsen har även tagit beslut om detta säkerhetsområde, i Riktlinje för personlig 
säkerhet. 

Styrelsen för Piteå kommunföretag AB har haft möjligheten att lämna synpunkter på riktlinjen 
men har inget att erinra. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för säkerhetsarbetet 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 308 
Riktlinjer för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
Diarienr 18KS686 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för kommunala aktivitetsansvaret. 

Ärendebeskrivning 
Revidering av riktlinje för det kommunala uppföljningsansvaret antagen av kommunstyrelsen 
2010-01-25. 

Kommunens ansvar regleras numera i Skollagen (2010:800) 29 kap 9 § och ansvaret har 
förtydligats och utökats till det kommunala aktivitetsansvaret. 

Riktlinjen är gemensamt framtagen mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och utbild-
ningsnämnden. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra tillvägagångssättet vid samverkan mel-
lan Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden gällande ungdomar i mål-
gruppen för det kommunala aktivitetsansvaret. Kommunen har långtgående skyldigheter att 
ge stödinsatser och erbjuda alternativ till de ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap 
om dem varken arbetar eller studerar. 

Delegationsbeslut från Samhällsbyggnadsnämnden 2018-10-18 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revidering av Riktlinje för kommunala 
aktivitetsansvaret och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för antagande. 

Delegationsbeslut från Barn-och utbildningsnämnden 2018-10-19 
Barn-och utbildningsnämnden godkänner revidering av Riktlinje för kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) och överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen för antagande. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för det kommunala aktivitetsansvaret 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 309 
Riktlinjer för det kommunala uppföljningsansvaret 
Diarienr 18KS726 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för det kommunala uppföljningsansvaret. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har långtgående skyldigheter att ge stödinsatser och erbjuda alternativ till de 
ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap om dem varken arbetar eller studerar. 

Kommunens ansvar regleras numera i Skollagen (2010:800) 29 kap 9 § och ansvaret har 
förtydligats och utökats till det kommunala aktivitetsansvaret. 

Aktuell riktlinje för det kommunala uppföljningsansvaret antagen av kommunstyrelsen 2010-
01-25 upphävs därmed och ny riktlinje för det kommunala aktivitetsansvaret är gemensamt 
framtagen mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 310 
Samråd avseende ansökan om koncession för fyra nya 40 kV 
markkablar mellan befintliga ledningar (PL441, PL443) och station 
PT46 Munksund i Piteå kommun 
Diarienr 18KS679 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande till samråd avseende ansökan om koncession för fyra nya 40 
kV markkablar mellan befintliga ledningar (PL441, PL443) och station PT46 Munksund i 
Piteå kommun. 

Ärendebeskrivning
AB PiteEnergi har i nu laget 3 st. 40 kV luftledningar anslutna till Vattenfall Eldistribution 
AB:s station PT44 Pitholm. Dessa befintliga ledningar är PL441 (PT44 Pitholm-Hortlax, inkl 
avgrening PitsundJävre), PL492 (PT44 Pitholm-Bonäset) och PL443 (PT44 Pitholm-
Haraholmen). 

I samband med att Vattenfall Eldistribution AB uppgraderar och säkerställer det framtida 
regionnätet i Norr- och Västerbotten, har beslut tagits att station PT44 Pitholm ska avvecklas. 
Stationen är i stort behov av upprustning och därmed är en strukturförändring av 
kringliggande ledningsnät ett bättre alternativ än att renovera stationen. Ledningsnätet 
planeras istället anslutas till station PT46 Munksund (vilken ska förnyas och byggas ut). AB 
PiteEnergis 40 kV ledningar behöver därför anslutas till stationen i Munksund istället för 
stationen i Pitholm, med nya anslutningsledningar. Det finns även framtida planer på att en av 
de två kablarna för ledning PL443 ska anslutas till en befintlig 10 kV ledning (som kan 
komma att konverteras till 40 kV ledning). Därför kommer de kommande 
koncessionsansökningarna bli fyra stycken d.v.s. PL443 ska delas upp i två ledningar och två 
koncessioner; PL443:1 och PL443:2. 

Den nya ledningsstrukturen föranleder en ansökan om nätkoncession för fyra nya 40 kV 
markkablar. De nya ledningarna kommer att bli ca 600-800 m långa och planeras att anläggas 
i befintlig ledningsgata samt längs en befintlig mindre väg i området. 

AB PiteEnergi genomför nu undersökningssamråd för berörda ledningar och förordad 
sträckning i markkabelutförande enligt 6 kap 23-25 §§miljöbalken. Samrådet sker med 
berörda myndigheter, organisationer, sakägare och fastighetsägare/arrendatorer. 

Piteå kommun har fått en begäran om yttrande gällande samråd avseende ansökan om 
nätkoncession. Kommunstyrelsen har begärt och fått in yttrande från 
samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och tillsynsnämnden. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar 
samhällsbyggnadsnämndens och miljö- och tillsynsnämndens yttrande som sitt. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
 Samråd avseende ansökan om koncession för fyra nya 40 kV markkablar mellan 

befintliga ledningar (PL441, PL443) och station PT46 Munksund i Piteå kommun 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 311 
Utformning av Rådhustorget – inriktningsbeslut inför projektering 
Diarienr 18KS729 

Beslut 
Kommunstyrelsen förordar att den fortsatta projekteringen utgår från en vidareutvecklad 
variant av Whites förslag där idéer från Nivås förslag inarbetas. 

Beslutet tas under förutsättning att kommunfullmäktige tilldelar medel i framtida budget. 

Kommunstyrelsen beslutar att styrgruppens beslut redovisas till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-09-08, § 124, samhällsbyggnad i uppdrag att, 
tillsammans med aktuella intressenter, påbörja arbetet med Rådhustorget. Projektet är ett 
pilotprojekt inom stadsmiljöprogramsarbetet och förväntas vara avslutat i maj 2021 då Piteå 
fyller 400 år. 

Syftet med projektet är att genom goda stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska lösningar 
förädla befintligt torg. Målet är att utveckla Rådhustorget till en levande plats i Piteå centrum 
som stärker stadskärnans attraktivitet. 

I projektets kommunikationsplan läggs stor vikt på delaktighet: Redan i ett tidigt skede ska 
fastighetsägare, verksamhetsutövare och allmänheten engageras. Under sommaren 2018 
genomfördes en dialog om det framtida Rådhustorget med syftet att ge allmänheten möjlighet 
att lämna synpunkter idéer kring det framtida torget. Två idéskisser, framtagna av Nivå 
landskapsarkitektur (Stockholm) och White arkitekter (Uppsala), fungerade som stöd i 
dialogen. 

Förslag 1 (Nivå) redovisar ett torg i ett utpräglat modernt formspråk som bygger kring idén att 
hantera torgets lutning med en central placerad oval yta (”bricka”) som nav för aktiviteter 
året runt. Markbeläggningen består av långsmala granithällar som förläggs i Storgatans 
riktning. Förslagets styrkor är att dess nytänkande utformning som gynnar spontana sociala 
möten och 
lek, bland annat genom de upphöjda kanterna i markbeläggningen och vattenspelet och dess 
flexibilitet för nutidens behov. Svagheten är att kanterna försvårar för tillgänglighet 
och snöröjning. En nackdel är också att biltrafiken (som föreslås vara enkelriktad) styrs 
tydligare mot utkanterna vilket försvagar möjligheterna för uteservering. 

Förslag 2 (White) redovisar ett torg i ett klassiskt och minimalistiskt formspråk som bygger 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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kring idén att respektera Rådhustorgets flerhundraåriga historia och överföra det till de 
kommande 400 åren genom en tidlös utformning. Denna långsiktighet uttrycks i förslagets val 
av robusta och hållbara material. Torgytan föreslås bestå av smågatsten i ett vågformat 
mönster som kan anpassas till lutningen, omramad av en bård av granithällar på torgets 
utkanter. Som utsmyckning föreslås, bortsett från belysningen, enbart torgbrunn och fasta 
sittbänkar. Förslagets styrkor är dess hänsynsfulla utformning i den kulturhistoriska kontexten 
och dess flexibilitet för nutidens och framtidens behov av aktiviteter, evenemang och 
trafiklösningar. Den omgivande bården blir en naturlig zon för uteservering. Ytterligare en 
fördel är att befintlig smågatsten kan återanvändas vid ombyggnation. Svagheten är att torgets 
utformning inte utgör besöksanledning i samma utsträckning som förslag 1. 

Dialogen fick med 405 inkomna bidrag bra respons. Nämnvärt är att åldersgruppen under 18 
år står för 25 % av alla deltagare. Majoriteten av bidragen favoriserade förslag 1 framför 
förslag 2. Känslan av livfullhet och aktiviteter sommar som vinter, som förslag 1 förmedlar, 
har tilltalat folk mycket. Vattenspel, isbana och andra aktiviteter anses som inslag som gör att 
förslaget upplevs roligt och kul. Förslag 1 fick många röster i alla åldersgrupper, men mest 
uppskattning i den yngsta. 

Förslag 2 uppskattades främst på grund av dess enkelhet och hänsynstagande till kulturmiljön. 

Projektets styrgrupp har förordat att den fortsatta projekteringen utgår från en vidareutvecklad 
variant av förslag 2 där idéer från förslag 1 inarbetas för att få en mer levande yta. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-10-03 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger nämnden i uppdrag att 
projektera för ombyggnation av Rådhustorget med en vidareutvecklad variant av förslag 
nummer 2 (White). 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen till styrgruppen förordar att den 
fortsatta projekteringen utgår från en vidareutvecklad variant av Whites förslag där idéer från 
Nivås förslag inarbetas. Eftersom samhällsbyggnadsnämnden redan har fått uppdraget att 
påbörja utvecklingsarbetet för Rådhustorget bedöms ärendet kunna beslutas i 
kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C) och Karl-Erik Jonsson (M): Återremiss 
till samhällsbyggnadsnämnden för att utreda hur kommunen kan göra torget mer levande. 

Brith Fäldt (V): bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 
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Propositionsordning
Ordföranden meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde innebär det att 
kommunledningsförvaltningens förslag antas eftersom det inte finns ytterligare yrkanden. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen därmed bifaller kommunledningsförvaltningens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
 Idéskiss Rådhustorget Nivå 
 Idéskiss Rådhustorget White 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 312 
Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbesluten. 

Delegationsbeslut 
 Yttrande angående stadigvarande serveringstillstånd. Mr Wok, Piteå. Mr Wok Piteå AB (dnr 18KS711-5) 

 Beslut om yttrande avseende mål nr P 890-18 detaljplan för del av Hemlunda 1:29 (västra delen) (dnr 
18KS677-4) 

 Yttrande angående stadigvarande serveringstillstånd. Odd Fellow Huset, Piteå. Rebeckalogen nr 100 
Solandra (dnr 18KS715-5) 

 Yttrande rörande ansökan om antagning i hemvärnet (dnr 18KS17-9) 

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Dans i lokalen Hemlunda på Nolia Konferens under 
2019. Piteå Folkets Husförening. (dnr 18KS727-3) 

 18KS725 Mr Wok (Pentryt) - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-10-11 - BESLUT (dnr 
18KS725-8) 

 BESLUT tillstånd för hantering av explosiv vara (dnr 18KS707-2) 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 313 
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delgivningar. 

Anmälda delgivningar 
 Protokoll Gemensamt möte Tillgänglighetsråd Region Norrbotten och Länspensionärsråd 2018-10-10 (dnr 

18KS1-28) 

 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Kommun Försäkrings AB 2018-10-26 (dnr 18KS16-7) 

 Beslut Kommuntal år 2019 fördelning av anvisningar till kommuner för nyanlända invandrare (dnr 18KS1-29) 

 Beslut Västerbottens läns landstings fullmäktige om lekmannarevision av samägda bolag (dnr 18KS1-30) 

 Rapport demokrativillkor i bidragsgivning i kommuner landsting och regioner (dnr 18KS1-32) 

 Landsbygdspolitiska rådets protokoll 2018-03-14 (dnr 18KS1-33) 

 Landsbygdspolitiska rådets protokoll 2018-05-04 (dnr 18KS1-34) 

 Landsbygdspolitiska rådets protokoll 2018-09-18 (dnr 18KS1-35) 

 Piteå kommun har den bästa tillväxten gällande företag i Norrbottens län i 2018 års tillväxtindex (dnr 
18KS737-1) 

 Kommunala Förebygganderådets protokoll 2018-09-20 (dnr 18KS1-36) 

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting 

 Cirkulär 18:35 Preliminär utjämning för år 2019 
 Cirkulär 18:36 Sänkt premie för TGL-KL år 2019 
 Cirkulär 18:37 Budgetförutsättningar för åren 2018–2021 
 Cirkulär 18:40 Överenskommelse träffad med samtliga fackliga organisationer om vissa frågor om 

sommartid/vintertid 
 Cirkulär 18:39 Uppsägning på grund av personliga skäl, sjukdom, Arbetsdomstolens dom 2018 nr 56 
 Cirkulär 18:41 Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola 
 Cirkulär 18:42 Tre pensionsöverenskommelser för individer som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK 
 Cirkulär 18:43 Omräkning av pension enligt PA-KL 
 Cirkulär 18:45 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har 

fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 
 Cirkulär 18:46 Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän överklagas genom förvaltningsbesvär 
 Cirkulär 18:47 Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 314 
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019 (VA-taxa) 
Diarienr 18KS665 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Taxa för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar från 1 januari 2019 (VA-taxa). 

Ärendebeskrivning 
Enligt tidigare beslut (KF 2015-09-28) ska VA-taxan justeras och omfördelas stegvis fram till 
2019 för införande av en ny taxekonstruktion. I och med denna justering slutförs därmed detta 
med uppnått resultat. 

Behov av taxeökning 
Enligt Pirevas ägardirektiv skall VA-verksamheten hålla en hög kvalitet och driftsäkerhet. 
Detta innebär bland annat fortsatta reinvesteringar på va-ledningsnätet och kvalitetshöjande 
investeringssatsningar på VA-verken. Investeringsbehoven ökar kapitalkostnader i form av 
framförallt avskrivningar som är en av huvudorsakerna till den föreslagna justeringen av 2019 
års brukningsavgifter. 
VA-verksamheten har utöver ökade kapitalkostnader även ökade drift- och 
underhållskostnader. Förutom förväntade prisökningar budgeteras även för personalutökning. 
Utökningarna görs för att minska externa kostnader kopplat till investeringsprojekten, för att 
kunna arbeta med förebyggande underhåll samt för att minska sårbarheten för el- och 
styrarbeten på verken. Driftsbudgeten för VA-ledningsnät utökas också för att upprätthålla 
takten av byte och reparationer på ledningsnätet, vilket är en viktig del i bolagets 
leveranssäkerhet mot kund. 
Sammantaget innebär kostnadsökningarna ett behov av ökade intäkter med 3,8 %. Förslaget 
innebär att kostnaden för det vanligaste villahushållet ökar med 3,80 kr per månad inklusive 
moms och för en lägenhet med 16,40 kr per månad inklusive moms. 

Fortsatt anpassning mot beslutad taxekonstruktion 
Enligt tidigare beslut i KF 2015-09-28 fortsätter omställningen till en taxekonstruktion där 
nedan tre områden justeras för att vara mer rättvis för kunden och ge en jämnare och säkrare 
intäkt för bolaget innebärande 
 att närma sig Svenskt Vattens basförslag ”kapacitetstaxa”. Konstruktionen bygger på att 

kunden betalar för den kapacitet som kunden har tillgång till. 
 en förskjutning för att uppnå 60 % intäkter via fasta avgifter och 40 % från rörliga 

avgifter. 
 en justering av kvoten mellan typhus B (flerbostadshus) och typhus A (villa) till 55 % 

(återgång mot tidigare fördelning i Piteå). 
Införandet av principerna ovan har skett successivt. Första steget togs 2016 och slutförs i 
och med denna justering. 
Förändringar för att anpassa fast avgift efter tillgänglig kapacitet har fördelats jämnt över 
åren. Fast andel intäkter har justerats stegvis genom att sänka rörlig avgift årligen och 
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kompensera med högre fast avgift. För 2019 föreslås bibehållen nivå på den rörliga 
avgiften vilket gör att förhållandet 60 % fasta avgifter nås. 
Kvoten mellan typhus B (flerbostadshus) och typhus A (villa) har justerats över fyra år 
genom att låta flerbostadshus/verksamheter öka mer än villorna så att förhållandet 55 % 
nåtts. 

Styrelsen i Piteå Renhållning och vatten AB beslutade 2018-10-08: 
Pirevas styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta 
- att öka taxan med 3,8 % från 1 januari 2019. 
- att avgiftsökningen görs enligt tidigare beslutade fördelningsprinciper med utfall enligt 
bilaga 2. 

Beslutsunderlag 
 Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019 
 Utfall för olika abonnemangstyper samt taxejämförelse mot andra kommuner 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 315 
Taxa inom Socialtjänsten 
Diarienr 18KS724 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar taxa inom Socialtjänsten. 

Ändringen gäller från 2019-02-01. 

Ärendebeskrivning
Ändringen gällande avgift för larmknappen, i dagsläget tas det ut en avgift på 1 000 kr för 
borttappad larmknapp. Förslaget som ges är att ta bort den avgiften och ersätta den med en 
formulering som omfattar all teknisk utrustning till exempel larmknapp, larmapparat, 
bevakningskameror mm. Den nya texten föreslås lyda: Borttappad eller skadad teknisk 
utrustning som uppstår på grund av olycka eller oaktsamhet debiteras till självkostnadspris. 

Socialnämndens beslut 2018-06-19 
Socialnämnden beslutar att ta bort avgiften för larmknappen på 1000 kr och ersätta det med 
formuleringen: Borttappad eller skadad teknisk utrustning som uppstår på grund av olycka 
eller oaktsamhet debiteras till självkostnadspris. 

Ändringen gäller från 2019-02-01. 

Socialnämnden beslutar att Äldreomsorgen inte tar ut någon avgift för larmknapp från och 
med 2018-06-26 till och med 2019-01-31. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen anser att borttappad eller skadad teknisk utrustning ska 
debiteras till självkostnadspris oavsett orsak. 

Beslutsunderlag 
 Taxa inom socialtjänsten 
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§ 316 
Ändring av verksamhetsområde för vatten i Norrfjärden 
Diarienr 18KS710 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avveckling av 
verksamhetsområde för vatten i Norrfjärden. 

Ärendebeskrivning 
Delar av verksamhetsområdet för vatten sträcker sig från en gammal kommunal vattentäkt vid 
Harrträsket till det gamla vattenverket vid Aspgårdsvägen i Norrfjärden. Vattentäkten och 
tillhörande råvattenledning är sedan länge tagna ur drift. Verksamhetsområdet är beläget i 
anslutning till den gamla råvattenledningens placering och stäcker sig över obebyggd skog 
och åkermark. 

Anledningen till förslag om avveckling av delar av verksamhetsområde för vatten är att 
ledning och vattentäkt inom aktuellt område inte längre är i bruk. Området är obebyggt och 
ligger utanför detaljplanerat område vilket innebär att något behov av vattentjänster inte finns. 
Vid en eventuell efterfrågan av kommunalt vatten inom verksamhetsområdet skulle Piteå 
renhållning och vatten (Pireva), enligt 6 § i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), 
(LAV), måsta tillgodose detta behov. Denna skyldighet skulle medföra en mycket hög 
kostnad för VA-kollektivet. 

Med anledning av ovanstående föreslår samhällsbyggnad, enligt 9 § i LAV, att 
verksamhetsområdet för vatten avvecklas inom berört område enligt bilaga. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-04-25 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändring av 
verksamhetsområde för vatten i Norrfjärden, som innebär avveckling av verksamhetsområde 
för vatten enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
 Karta över verksamhetsområde som föreslås avvecklas 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 317 
Arbetsordning för kommunfullmäktige 
Diarienr 18KS465 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Arbetsordning för 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning behandlar bestämmelser för kommunfullmäktiges 
arbetssätt utöver vad som föreskrivs i lag eller annan författning. 

Kommunledningsförvaltningen har med utgångspunkt i den nya kommunallagen och SKL:s 
bedömningar av denna tagit fram ett förslag på arbetsordning för kommunfullmäktige. SKL:s 
förslag till arbetsordning bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Den har tagits 
fram av jurister med stor erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

Utöver rent formmässiga och språkliga förändringar finns i förlaget följande ändringar. 

6 § Lagt till ett minimi antal om 8 möten per år, samt att fullmäktige sammanträden bör 
avslutas senast kl. 18.00 

10 § Öppnat upp för möjligheten att ledamöter i speciella fall kan närvara på distans. 

11 § Kompletterande regler för tillkännagivande och kallelse. Minskat på kravet om 
annonsering i ortstidning. 

15 § Handlingar bör finnas både fysisk och digitalt för allmänheten att tillgå. 

25 § bestämmelser om upplysningar från gemensamma nämnder 

32, 33, 35 § Gemensam tidsgräns för inlämnade av motioner, medborgarförslag och 
interpellationer för att få ökad tydlighet och minska administration. 

37 § Tillagt bestämmelser om beredning 

39 § Utvecklat bestämmelse om hantering i de fall någon i presidiet sitter med i nämnd eller 
styrelse vid beredning av ansvarsfrihet och anmärkning. 

41 § Tydlig gjort att ledamöterna i valberedningen röstar utifrån hur många mandat de 
representerar i fullmäktige 

43 § Tid för inlämnande av motivering till reservation är ändrad. 
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45 § Tillagt bestämmelser om tillkännagivande om justering av fullmäktiges protokoll och 
publicering av protokoll. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C) och Helena Stenberg (S): bifall till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag med ändring i ärendebeskrivningen, ta bort parentesen i § 10 (Detta 
markerar att distanssammanträden ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk 
närvaro. Det kan handla om att någon ledamot på grund av långa avstånd, 
funktionsnedsättning eller väderförhållanden har svårt att komma till sammanträdet eller att
ett ärende brådskar.) Ändra i dokumentet § 10 till fem dagar när ledamot ska anmäla att 
de vill delta på distans. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
 Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 318 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden från 2019-2022 
Diarienr 18KS601 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillkännagivanden av 
kommunfullmäktige annonseras med ärendeförteckning i Piteå-Tidningen, 
utan ärendeförteckning i Norrbottens Kuriren och informeras om via kommunens kanaler för 
sociala medier. 

Ärendebeskrivning 
I den nya Kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft 1 januari 2018 finns inget krav på att 
uppgifter om tid och plats för kommunfullmäktigesammanträde måste införas i den eller de 
ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar. 

Enligt den nya Kommunallagen 8 kap 9-11 §§ ska varje kommun på sin webbplats ha en 
anslagstavla. Den ska innehålla tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, 
tillkännagivanden av justerade protokoll, tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska 
anmälas till en nämnd, justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller landstinget 
bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och upplysningar om hur beslut 
kan överklagas enligt 13 kap. 

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som 
med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan. 

Kostnaden för annonsering av fullmäktiges sammanträden har hittills uppgått till ca 90 000 kr 
för 2018. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att tillkännagivanden av kommunfullmäktiges 
sammanträden utan ärendeförteckning annonseras, med en hänvisning till kommunens 
digitala anslagstavla, i Piteå-Tidningen samt informeras om på Facebook. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV), Helena Stenberg (S) 
och Stefan Askenryd (S): tillkännagivanden av kommunfullmäktige annonseras med 
ärendeförteckning i Piteå-Tidningen, utan ärendeförteckning i Norrbottens Kuriren och 
informeras om via kommunens kanaler för sociala medier. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
 §194 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden från 2019-2022 
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§ 319 
Reglemente för styrelsen och nämnder 
Diarienr 18KS468 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Reglemente för styrelsen och 
nämnder. 

Reglementet omfattar regemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
fastighets- och servicenämnden, kultur och fritidsnämnden, miljö- och tillsynsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden samt valnämnden. 

Ärendebeskrivning 
I reglementet anger kommunfullmäktige nämndernas verksamhetsområde och befogenheter. 
De nuvarande reglementena för nämnderna är endast giltiga fram till 2018-12-31 för att det 
nyvalda fullmäktige ska få möjlighet att forma kommunens organisation. 

Sedan reglementena senast reviderats har riksdagen bland annat antagit en ny kommunallag 
som medfört en hel del ändringar. Det har även tillkommit ett antal nya lagar som reglerar 
kommunens ansvar och befogenheter vilka behöver regleras i reglementena. 

Med utgångspunkt i Sveriges kommuners och landstings rekommendationer har 
kommunledningsförvaltningen i samråd med berörda förvaltningar arbetat fram ett förslag till 
gemensamt reglemente för styrelsen och nämnderna. 

Anledningen till att förslaget är ett gemensamt reglemente är att tydliggöra att kommunen är 
en organisation med sammanhållna regler även om uppgifterna varierar mellan olika nämnder
och verksamheter. Även sedan tidigare har merparten av innehållet vart likartat med endast 
små språkliga variationer. Ett gemensamt reglemente underlättar även revidering då 
eventuella ändringar inte behöver göras i 8 individuella reglementen. 

I beslutsunderlaget är nya tillägg och större omformuleringar markerade med rött och flyttade 
stycken är markerade med orange. Denna markering kommer tas bort i slutdokumentet. 

De större ändringarna är: 

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 
- Nytt kapitel om Allmänna bestämmelser med grunderna för samverkan mellan 
kommunfullmäktige och nämnderna. Hit hör även fasta utskott och storlek på nämnderna 

Kapitel 2 Gemensamma bestämmelser 
- Ny § (1) om grundläggande uppdrag. 
- Omformulerad § (2) om rätt att organisera verksamheten. 
- Utvecklad § (5) om personuppgifter utifrån GDPR 
- Ny § (13) om möjlighet till sammanträden på distans utifrån ny kommunallag 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

- Utvecklad § (14) om vilka som har närvarorätt på sammanträden 
- Ny § (16) om ordförandes uppgifter 
- Ny § (17) om presidiets roll utifrån nya kommunallagen 
- Utvecklad § (26) om kungörelser och tillkännagivanden 
- Tydliggjort § (25) förfarande vid omedelbar justering 

Kapitel 3 Kommunstyrelsens uppgifter 
- I stort sett ny portalparagraf (1 §) 
- (§ 2) tydliggjort kommunstyrelsens beslutsrätt om två nämnder är oeniga, enligt nya 
kommunallagen 
- (3 §) Lagt till sammanhållningsansvar för ärendeprocess och internkontroll 
- Lagt till förvaltning av egendom där ingen annan har uppdrag samt upprättande av 
dokument i årshjulet utifrån kommunallag i § 4. 
- lagt till uppsikt över företag, stiftelser och kommunförbund som kommunen äger eller är 
medlemmar i (6-7 §) 
- Helt nytt stycke om styrelsens roll för uppföljning (8 §) 
- Lagt till uppgift om att tillhanda hålla kommunalförfattningssamling enligt kommunallag 
(15 §) 

Kapitel 4 – 10 övriga nämnder 
- utökat uppdrag för samhällsbyggnadsnämnden för klimat och miljöplanering i kap 4 § 8 
- nya uppdrag för ärenden om elektroniska cigaretter och sprängämnesprekursorer utifrån ny 
lagstiftning till Miljö- och tillsynsnämnden i kap 7 § 2 
- tydliggjort valnämndens verksamhetsområde i kap 10 § 1. 

Utöver detta finns även otaliga språkliga förändringar för att underlätta läsandet och ha ett 
sammanhållet språkbruk i dokumentet som inte bedöms påverka funktionerna i reglementet. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M): bifall till förslaget med ändring § 13 till fem dagar när ledamot 
ska anmäla att de vill delta på distans. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
 Reglemente för styrelse och nämnder 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

§ 320 
Reglemente för plan- och tillväxtkommittén 
Diarienr 18KS560 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Reglemente för plan- och 
tillväxtkommittén. 

Ärendebeskrivning 
I reglementet anger kommunfullmäktige kommitténs ansvarsområde. Det nuvarande 
reglementet ska revideras vid behov. 

I aktuell revidering föreslås att kommittén utökas till nio ledamöter och nio ersättare samt att 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden utser fem respektive fyra av dessa. 
Dessutom föreslås att kommittén sammanträder mellan fyra-sex gånger per år. 

I beslutsunderlaget är nya tillägg markerade med rött. Denna markering kommer tas bort i 
slutdokumentet. 

Beslutsunderlag 
 Reglemente för plan- och tillväxtkommittén 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

§ 321 
Bestämmelser för Landsbygdsmedel 
Diarienr 18KS446 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Bestämmelser för Landsbygdsmedel. 

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

Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har tre stöd som riktar sig direkt till landsbygden i kommunen. Medlen ska 
stödja landsbygdsutvecklingen i Piteå kommun genom bidrag till; 
• Lokala utvecklingsgrupper och föreningar (Utvecklingspeng) 
• Ideella föreningar som genom sysselsättningsskapande verksamhet eller andra aktiviteter 
bedöms viktiga för byns utveckling. (Byapeng) 
• Insatser för värdefulla byggda kulturmiljöer (Stöd bebyggda kulturmiljön) 

I Piteås landsbygd finns ett antal byggnadsarv och kulturmiljöer som kan betraktas som extra 
värdefull och har ett kulturhistoriskt värde. Syftet med bidraget är att stödja den byggda 
kulturmiljön. Stöd till den bebyggda kulturmiljön anslås en gång per år. 

Byapengen lämnas vid ett ansökningstillfälle per kalenderår. Byapengen ska stödja 
landsbygdsutvecklingen i Piteå kommun genom att vara ett bidrag till arbetet i lokala 
utvecklingsgrupper och föreningar. 

Utvecklingspengen kan idag ansökas om under hela kalenderåret. Förslag att även den ska 
begränsas, dock till två gånger per kalender år för att underlätta handläggning av ärenden. 

Landsbygdspolitiska rådet har tagit del av förslag till nya bestämmelser för Landsbygdsmedel 
och där föreslagit ändrat sökandedatum till 28 februari. 

Beslutsunderlag 
 Bestämmelser för landsbygdsmedel 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

§ 322 
Upphävande av Policy för Piteå Kommuns utvecklingspeng 
Diarienr 18KS445 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver Policy för Utvecklingspeng. 

Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har tre stöd som riktar sig direkt till landsbygden i kommunen. Medlen ska 
stödja landsbygdsutvecklingen i Piteå kommun genom bidrag till; 
• Lokala utvecklingsgrupper och föreningar (Utvecklingspeng) 
• Ideella föreningar som genom sysselsättningsskapande verksamhet eller andra aktiviteter 
bedöms viktiga för byns utveckling. (Byapeng) 
• Insatser för värdefulla byggda kulturmiljöer (Stöd bebyggda kulturmiljön) 

I Piteås landsbygd finns ett antal byggnadsarv och kulturmiljöer som kan betraktas som extra 
värdefull och har ett kulturhistoriskt värde. Syftet med bidraget är att stödja den byggda 
kulturmiljön. Stöd till den bebyggda kulturmiljön anslås en gång per år. 

Byapengen lämnas vid ett ansökningstillfälle per kalenderår. Byapengen ska stödja 
landsbygdsutvecklingen i Piteå kommun genom att vara ett bidrag till arbetet i lokala 
utvecklingsgrupper och föreningar. 

Utvecklingspengen kan idag ansökas om under hela kalenderåret. Utvecklingspengen föreslås 
att även den ska begränsas, dock till två gånger per kalender år för att underlätta handläggning 
av ärenden. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

§ 323 
Upphävande av policy för Piteå kommuns byapeng 
Diarienr 18KS444 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver Policy för Byapeng. 

Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har tre stöd som riktar sig direkt till landsbygden i kommunen. Medlen ska 
stödja landsbygdsutvecklingen i Piteå kommun genom bidrag till; 
• Lokala utvecklingsgrupper och föreningar (Utvecklingspeng) 
• Ideella föreningar som genom sysselsättningsskapande verksamhet eller andra aktiviteter 
bedöms viktiga för byns utveckling. (Byapeng) 
• Insatser för värdefulla byggda kulturmiljöer (Stöd bebyggda kulturmiljön) 

I Piteås landsbygd finns ett antal byggnadsarv och kulturmiljöer som kan betraktas som extra 
värdefull och har ett kulturhistoriskt värde. Syftet med bidraget är att stödja den byggda 
kulturmiljön. Stöd till den bebyggda kulturmiljön anslås en gång per år. 

Byapengen lämnas vid ett ansökningstillfälle per kalenderår. Byapengen ska stödja 
landsbygdsutvecklingen i Piteå kommun genom att vara ett bidrag till arbetet i lokala 
utvecklingsgrupper och föreningar. 

Utvecklingspengen kan idag ansökas om under hela kalenderåret. Förslag att även den ska 
begränsas, dock till två gånger per kalender år för att underlätta handläggning av ärenden. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

§ 324 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt 
medborgarförslag beslutade i nämnd 
Diarienr 18KS730 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av Redovisning av obesvarade 
motioner och medborgarförslag samt medborgarförslag beslutade i nämnd. 

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 29-30 §§, ska redovisning av motioner och 
medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts, redovisas till kommunfullmäktige vid två 
tillfällen per år. Senaste redovisningen lämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 
juni 2018. 

Enligt 30 § i arbetsordningen skall även nämnderna en gång per år redovisa beslut i 
medborgarförslag de själva fått beslutanderätt över till fullmäktige. Senaste redovisningen av 
medborgarförslag beslutade i nämnd lämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 18 
december 2017. 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade motioner och 
medborgarförslag samt besvarade medborgarförslag i nämnd. 

Beslutsunderlag 
 Obesvarade motioner 
 Obesvarade medborgarförslag 
 Medborgarförslag besvarade i nämnd 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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