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Beslutande Helena Stenberg (S) (ordförande) 
Anders Lundkvist (S) (vice ordförande) 
Brith Fäldt (V) (2:e vice ordförande) 
Stefan Askenryd (S) 
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Johnny Åström (SJV) 
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Helén Lindbäck (KD) 
Anders Nordin (SLP) 

Övriga deltagare Cristian Bergvall (S) (Adjungerad ersättare) 
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§14 
Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som nytt ärende 17 läggs 19KS92 Politisk referensgrupp för 
Grans Utvecklingscentrum och som nytt ärende 18 läggs 18KS811 Val av ledamöter och 
ersättare - Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2019-2022. 

Ärendebeskrivning
Ordföranden föreslår att som nytt ärende 17 läggs 19KS92 Politisk referensgrupp för Grans 
Utvecklingscentrum och som nytt ärende 18 läggs 18KS811 Val av ledamöter och ersättare -
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2019-2022. 
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§15 
Information från Socialtjänsten 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning
Chef för socialtjänsten Fredrik Sjömark informerar vid sammanträdet. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 16 
Månadsrapport november 2018 
Diarienr 18KS25 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport november 2018. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har tillsammans med kommunens förvaltningar arbetet fram ett 
ekonomiskt resultat för perioden januari-november 2018 som uppgår till 86,6 mkr. För helåret 
prognostiseras resultat om 40,4 mkr. 

Beslutsunderlag 
 Piteå kommun månadsrapport november 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 17 
Härbärge 2019 
Diarienr 19KS62 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget från kommunchefen om en långsiktig lösning 
redovisas till kommunstyrelsen, med förslag till beslut, senast den 26 augusti 2019. 

Kommunstyrelsen antar Vaktbolagets offert för att ansvara för insläpp till härbärget på 
Blomska gården mellan kl 22-01, utsläpp kl 07-08 samt två ronder per natt, 1 800 kr per dygn, 
totalt 162 tkr. 

Kommunstyrelsen avsätter 60 tkr i driftbidrag till den förening som tar ett huvudmannaansvar 
för härbärget. 

Beslutet gäller under förutsättning att det finns en utsedd förening som huvudman och att 
driftperioden avser maximalt tre månaders drifttid med start enligt överenskommelse med 
huvudman och vaktbolag. 

Medel anvisas från kommunledningsförvaltningens driftanslag. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C),
Anders Nordin (SLP) och Johnny Åström (SJV) reserverar sig mot beslutet.. 

Ärendebeskrivning 
Historik 
Under två vintrar har ett härbärge bedrivits i Piteå med Piteå församling som huvudman och 
där Piteå kommun bidragit med lokaler samt ett driftbidrag till huvudmannen. Detta har 
nyttjats i huvudsak av EU-migranter med något undantag. Huvudmannens ansvar inkluderar 
tex ansvar för planering och genomförande av verksamheten, information, lokalens nyttjande, 
arbetsmiljö och ansvar för volontärer. 

Efter härbärgets stängning har Piteå församling konstaterat att de arbetsinsatser som krävs för 
att starta upp, bedriva ett härbärge under en begränsad tid varje år och sedan stänga ned 
verksamheten är allt för stora i förhållande till arbetsinsatsen, de egna ekonomiska 
förutsättningarna och kommunens driftbidrag. Piteå församling har startat en dagverksamhet 
för alla hemlösa med möjlighet till att även duscha och tvätta kläder. Egna lokaler används för 
ändamålet. 

Kommunchef har gett uppdrag till förvaltningscheferna för Socialtjänst, Samhällsbyggnad 
och Fastighets- och serviceförvaltning att se över hur kommunens verksamhet för hemlösa i 
Piteå ska bedrivas från och med 2019. Piteå församling har uttryckt ett intresse att få 
medverka i ett sådant arbete redan från planeringsstadiet. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

   
               

              
               
             

                 
                

             
               

      

  
            

             
                
                 

       

              
         

              
               

               
              

        

           
             
           

              
                

             
        

                

 
              

             
             

    

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 8 (46) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-21 

(8 av 171)

Kommunens skyldigheter enligt lag 
Varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda inom sitt område får behövligt stöd 
och hjälp. Skyldigheten gäller så länge det inte finns andra huvudmän med det primära 
ansvaret för att tillgodose dessa behov. Med enskilda inom sitt område avses i första hand 
enskilda som är stadigvarande bosatta i kommunen. Huvudregeln är att enskilt understöd är 
tillåtet endast om det finns stöd i lag. Stöd finns i detta fall i socialtjänstlagen för kommunen 
att ge behövligt stöd och hjälp till enskild som inte är stadigvarande boende i kommunen när 
denne befinner sig i en akutsituation. Med akutsituation avses främst sådana situationer som 
uppstår oväntat och oförutsett. Exempel på insatser som kan komma ifråga är akuta vård- och 
stödinsatser, tillfälligt boende, matpengar och arrangerade hemresor. 

Härbärge denna vinter 
Inför vintern 2018/2019 har Blomska gården förberetts som härbärge. Svårigheterna med ett 
härbärge som i praktiken inte riktar sig till kommunens medborgare är vilken organisation 
som ska kunna ta ansvaret för att driva ett härbärge med det ansvar det innebär. Kommunen 
kan ha ett sådant ansvar om man riktar sig till kommunens medborgare men det vanliga är att 
härbärge drivs av andra större organisationer inom civilsamhället. 

Kommunens avtalade vaktbolag har personal som är van att arbeta med människor. De har 
utrustning för personligt skydd, telefon, kommunikationsradio samt överfallslarm med 
positionering och medlyssning av larmcentral. De har även kollegor ute dygnet runt som de 
kan tillkalla vid problem. En offert är därför begärd av kommunens avtalade vaktbolag för att 
i första hand bemanna vid in- och utsläpp. Vaktbolaget har också gjort en risk- och 
konsekvensanalys över ett antal faktorer såsom risker vid in- och utsläpp, att obehöriga släpps 
in under natten, risker med missbruk i lokalen etc. 

Vaktbolaget anser att uppdraget är genomförbart under vissa förutsättningar och att 
bemanning kommer att behöva ske med extra personal. Det förutsätter minst 3 timmars 
schemalagd tid men helst hela natten av säkerhetsskäl vilket också vaktbolaget förordar. 

Alternativ 1 i offererat förslag: Ansvar för insläpp och bevakning mellan kl 22-01. Två 
tillsynsronder under övrig tid. Ansvar för tömning av lokalerna kl 07-08. Pris 1 800 kr per 
dygn. 

Alternativ 2 i offererat förslag: Ansvar för insläpp, bevakning och tömning av lokalerna 
mellan kl 22-08. Pris 3 600 kr per dygn 

Alternativ 3 i offererat förslag: Som ovan men för tiden 22-07. Pris 3 240 kr per dygn. 

Kommunledningsförvaltningens uppfattning 
Tidigare års härbärge har i princip enbart nyttjats av EU-migranter. Hemlösa pitebor får på 
frivillig basis stöd från socialtjänst. Problemet med hemlöshet finns ändå och en långsiktig 
lösning ska utarbetas. I en sådan lösning kan därför också akuta situationer enligt 
socialtjänstlagen hanteras som berör EU-medborgare. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Att för denna vinter tillhandahålla en lokal för att ge värme och möjlighet till att sova kan ses 
som ett bättre alternativ än inget alls. Samtidigt är socialtjänstlagen tydlig med vad en 
kommun får göra och har skyldighet att göra. Förutom att erbjuda härbärge till hemlösa 
medborgare kan en kommun även bidra ekonomiskt till en annan aktör oftast från 
civilsamhället på samma sätt som är gjort tidigare år. Men kommunen kan däremot inte ha ett 
ansvar som huvudman för en verksamhet som inte primärt riktar sig till kommunens 
medborgare. Om ett härbärge ska bli realitet denna vinter kan kommunen bistå med en 
uppvärmd lokal samt ge ett ekonomiskt bidrag till drift till den huvudman som är beredd att ta 
ett sådant uppdrag. Kommunledningsförvaltningen rekommenderar däremot inte att bedriva 
ett härbärge som inte är bemannat hela natten med skäl som angetts ovan, till förmån för en 
långsiktig helhetslösning i samverkan med civilsamhället. 

Med de förutsättningar som finns idag skulle därför följande alternativ ses som möjligt räknat 
med en driftperiod om tre månader och de ekonomiska förutsättningar som är givna: 
- Anta vaktbolagets alternativ 1. 1 800 kr per dygn motsvarar 162 tkr för perioden. 
- Drift av lokalen motsvarar 50 tkr för perioden. 
- Riktat driftbidrag till den förening/aktör som tar ett huvudmannaskap för härbärget, 
motsvarar 60 tkr för perioden. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Anders Lundkvist (S), Elisabeth Vidman (S) och Helén Lindbäck (KD): 
Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Majvor Sjölund (C): Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget från kommunchefen om en 
långsiktig lösning redovisas till kommunstyrelsen, med förslag till beslut, senast den 26 
augusti 2019. Kommunstyrelsen antar alternativ 3 i offererat förslag från Vaktbolaget; Ansvar 
för insläpp och bevakning mellan kl 22-07, pris 3 240 kr per dygn. Kommunstyrelsen avsätter 
60 tkr i driftbidrag till förening. I övrigt avslag på Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Anders Nordin (SLP): Avslag på 
Kommunledningsförvaltningens förslag, förutom första beslutsmeningen med ändringen att 
uppdraget från kommunchefen enbart gäller för kommunens medborgare. 

Johnny Åström (SJV): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med ändringen av 
den första beslutsmeningen till att uppdraget från kommunchefen enbart gäller för 
kommunens medborgare. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de fyra förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 18 
Ansökan om fortsatt medlemskap i Arctic Game Lab 
Diarienr 18KS848 

Beslut 
Kommunstyrelsen ansöker om fortsatt medlemskap i Arctic Game Lab under åren 2019-2021. 

Kommunstyrelsen anslår 250 tkr per år under 2019-2021. 

Medel anslås från Tillväxtpolitiska reserven. 

Anteckning 
Anders Nordin (SLP) avstår från att delta i beslutet. 

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

Ärendebeskrivning 
Avtalstid: 2019-2021 
Huvudman: Skellefteå kommun 
Samordnare: Skellefteå Science City 

Genom medlemskap i Arctic Game Lab skapas ett samarbete mellan kommunerna i Norr- och 
Västerbotten med syfte att verka för att dataspelsbranschen utvecklas och blir en ny och viktig 
del av Norra Sveriges näringsliv och arbetsmarknad. 

Övergripande mål: 
-att marknadsföra regionen som ett spelkluster för att attrahera kompetens, kapital, företag 
och utbildningar samt 
-stötta regionens företag att utvecklas på en internationell marknad. 

Arctic Game Lab representerar regionens spelsatsning genom följande aktiviteter: 
-leda den regionala utvecklingen inom spelbranschen med stöd av de lokala resurserna. 
-Samordna aktiviteter och nätverk inom fem verksamhetsområden (Innovation, Academy, 
Incubators, Investment och Marketing) 
-Vårda och utveckla varumärket och varumärkesplattformarna för Arctic Game Lab. 
-Samordna pågående och planerade regionalfondsprojekt riktade mot spelbranschen för 
effektiv resurshantering, synergier mellan aktiviteter och nytta för företagen. 

Kommunernas roll: 
Som medlem i Arctic Game Lab har varje kommun rätt att ta del av de gemensamma 
verktygen men förväntas också vara en aktiv part i samarbetet enligt följande aktiviteter: 
-Betala medlemsavgiften 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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-Utse en representant till styrgruppen. 
-Tillsätta en lokal operativ resurs som ska arbeta som en del av Arctic Game Lab teamet. 
-Arbeta med lokala aktiviteter och events inom de fem verksamhetsområdena. 
-Föra dialog med spelföretagen i sin kommun utifrån deras behov och lyfta gemensamma 
frågeställningar till Arctic Game Lab teamet. 
-Hålla projektledare informerad om pågående dialoger och aktiviteter som relaterar till 
utvecklingen av regionens spelkluster. Projektledare har sekretess gentemot övriga kommuner 
om detta efterfrågas. 

Varumärket: 
Varumärket för Arctic Game Lab ägs av Skellefteå kommun, förvaltas av Skellefteå Science 
City och får användas av medlemskommunerna för aktiviteter som stärker spelklustret. 

Organisation och styrgrupp: 
Arctic Game Lab har sitt säte hos Skellefteå Science City. Styrgruppen består av projektledare 
utsedd av Skellefteå Science City samt en person per betalande medlemskommun. 
Styrgruppsmöten hålls minst en gång per termin. 
Utöver styrgrupp skall Arctic Game Lab tillsätta ett branschråd med representanter från 
näringslivet som skall vara rådgivande till projektledningen. 

Medlemskap: 
Kommuner i Norr- och Västerbotten är fria att ansöka om att bli medlem. Tillträde och 
medlemsavgift skall fastställas av Arctic Game Lab styrgrupp och inträde kan ske vid varje 
nytt kalenderår. Avgiften är 300 000 kronor per år för kommunerna Umeå, Skellefteå och 
Luleå och 250 000 kronor per år för kommunerna Piteå och Boden. 

Ekonomiska principer: 
Den regionala organisationen finansieras via medlemsavgifter och skall användas för att 
uppnå Arctic Game Lab´s målsättningar. Aktiviteterna som sker i medlemskommunerna har 
de lokala resurserna ansvar för. Den regionala funktionen har endast en samordnande roll i 
dessa sammanhang. Specifika satsningar kan finansieras via enskilda kommuner eller övriga 
projekt. 

Några resultat från det senaste årets verksamhet i Piteå: 

Academy 
-kompetenshöjande insatser för studenter och musiker som vill in i spelbranschen, workshops 
och nätverksträffar. Framnäs folkhögskola har fått stöd i att etablera ett nytt utbildningsspår 
för ljud till spel. Insatser är gjorda för att knyta YH utbildningen ”Digital strateg” närmare 
spelbranschen. Påverkansarbete gentemot LTU. Stöttning till gymnasiet för att införa mer 
spelinnehåll i vissa utbildningar. 

Innovation 
-Testbädd: Piteå har tillgång till hela ”labbets” testbädd vid behov och har även viss teknisk 
utrustning för att supporta spelbranschjobb för företag och spelbranschintresserade. Mest 
använt i Piteå är teknik inom VR (virtual reality) som är relativt dyr samt kraftiga datorer för 
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spelutveckling.
-Öppna Jam har genomförts i syfte att hitta nya intressanta idéer och skapa prototyper på spel.
Även aktiviteter för att nå nyinskrivna studenter och intressera dessa för labbet har 
genomförts. 

Incubators 
Insatser har gjorts för att knyta Piteås inkubator Go Business närmre spelbranschen och öka 
kompetensen kring spelföretagens behov i en inkubator. Möten med spelföretag och samtal 
med kompetenser inom Arctic Game Lab, detta blir extra värdefullt kommande år då Go 
Business etableras i Skellefteå där spelföretagen är många. Nya underleverantörer av musik 
och ljud som levererar till spelbranschen kan väntas kommande år. 

Marketing 
Piteå har funnits med vid alla tillfällen då klustret representerats nationellt och internationellt 
på mässor och andra nätverksträffar. Några viktiga insatser har skett på spelmässan 
GamesCom i Tyskland, Nordsken i Skellefteå och Sweden Game Arena. Piteås fokus har 
varit att sprida en positiv bild av Piteå som ljud- och musikstad. 

Investment 
Piteå har varit aktiv i en större satsning kring att attrahera kapital där Piteås roll framför allt 
varit att erbjuda hög kompetens inom ljud och musik. Arbetet har lett till att det just nu finns 
två större företagsetableringar på gång till Piteå. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning: 
Datorspelsbranschen är under stark utveckling i regionen, dels via nystartade företag, nya 
etableringar och nya spelutbildningar. Piteå Science Park har deltagit i samverkan de senaste 
tre åren och kan också se en positiv utveckling lokalt främst då det gäller hög kompetens 
inom ljud och musik till företag inom spelbranschen. Satsningen ligger i linje med Piteå 
kommuns insatser på de kulturella och kreativa näringarna, däribland spelutveckling, som 
bedrivs inom ramen för Piteå Science Park. 

Bedömningen är att Piteå Science Park fortsättningsvis bör vara Piteås lokala part i det 
fortsatta utvecklingsarbetet inom Arctic Game Lab och utse representant till styrgruppen samt 
tillsätta en lokal operativ resurs som ansvarar för att de aktiviteter som ingår i 
samverkansavtalet genomförs. 

Skriftlig lägesrapportering av verksamheten förväntas ske två gånger per år till 
kommunstyrelsen. 

Den avgift som krävs för deltagandet i samverkan inryms inte inom Piteå Science Parks 
befintliga budgetram, utan medlen till Arctic Game Lab bör anslås från Tillväxtpolitiska 
reserven. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV): Avslag på kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Majvor Sjölund (C), Anders Lundkvist (S) och Mats Dahlberg (MP): Bifall till 
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. 

Beslutsunderlag 
 §6 Ansökan om fortsatt medlemskap i Arctic Game Lab 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 19 
Ansökan om förskottering av EU-medel till projektledare för 
utvecklingsprojekt Lindbäcksstadion 
Diarienr 18KS847 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Piteå Skidallians förskottering av EU-medel med den summa 
som Spira Mare beslutar för projekt Utveckling av Lindbäcksstadion. 

Beslutet gäller under förutsättning att medel beviljas via Spira Mare samt att Piteå kommun 
erhåller två platser i styrgruppen för projekt Utveckling av Lindbäcksstadion. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven och återförs från Piteå Skidallians så snart 
medel utbetalats från Spira Mare. Om rekvirerade EU-medel inte utbetalas så återbetalar Piteå 
Skidallians mellanskillnaden mellan beviljade och utbetalda medel till Piteå kommun enligt 
överenskommen avbetalningsplan. 

Reservationer 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Piteå Skidallians ansöker om medel för en projektledare för utvecklingen av 
Lindbäcksstadion. Förstahandsalternativet är att ansöka om medel från EU-programmet Spira 
Mare. Ansökan är inskickad och beslut om medel fattas 2019-03-21. Det finns enligt 
Kommunledningsförvaltningen mycket goda möjligheter att medel beviljas i enlighet med 
ansökan, 1 100 000 kronor, fördelat på 900 000 kronor år 2019 och 200 000 kronor år 2020. 
Förslaget är att Piteå kommun förskotterar medel från Tillväxtpolitiska reserven till Piteå 
Skidallians. Detta för att föreningen skall klara sin likviditet under projektets gång då 
utbetalning av medel från EU programmet erfarenhetsmässigt tar väldigt lång tid. 

Sökande: Piteå skidallians 
Period: 20190321 – 20200321, 12 månaders projekttid 
Projektnamn: Utveckling av Lindbäcksstadion 
Anspråk: 1 100 000 kronor 
Total budget: 1 100 000 kronor 
Kontaktperson: Björn Edenroth, ordförande Piteå Skidallians 

Bakgrund 
Redan på 1960-talet inleddes utvecklingen av dåvarande Vallsbergets skidstadion som alpin-
och längdarena. SM på längdskidor har genomförts 1978, 1999, 2010 samt 2016. Inför SM 
2010 gjorde Piteå kommun stora investeringar och satsningar med Piteå Skidallians, bland 
annat rullskidbana, nya spårdragningar, ny anläggning för snötillverkning, nytt sekretariat, ny 
stadionbelysning samt en ny skidskytteanläggning. Den höga kvaliteten på anläggningen 
bidrog till att Piteå fick arrangera SM-veckan vintern 2016. Inför arrangemanget investerade 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Piteå kommun bland annat i husvagnsplatser, parkeringsytor, belysning och infartsvägar. 
Arrangemangets turismekonomiska omsättning i Piteå uppgick till över 20 mkr. Piteå 
kommun har i den senaste budgeten anslagit medel till investeringar i liftanläggningen, 
belysning och infartsväg. De kommunala investeringsmedlen på området uppgår till ca 30 
mkr under de senaste 20 åren. 

Längdskidanläggningen på Lindbäcksstadion drivs sedan 2006 av Piteå Skidallians. 
Skidalliansen består av nio föreningar och ansvarar för spårdragning av ca 25 km längdspår, 
konstsnöproduktion, rullskidbana samt genomförande av stora nationella längdtävlingar. Piteå 
Skidallians får ett årligt driftsbidrag från Piteå kommun på 550 tkr. Den alpina 
skidanläggningen drivs sedan 2016 av Föreningsservice. I alpinanläggningen ingår 
slalombackar, liftar, uthyrning samt caféverksamhet. Ett årligt driftsbidrag på 550 tkr 
utbetalas till Föreningsservice. 

Darkathlon AB har byggt två däcktestbyggnader i anslutning till Lindbäcksstadion. Den 
senaste färdigställdes under 2018 och företaget hyr ut anläggningen till Arctic Falls för 
däcktestverksamhet. Anläggningen är i princip fullbelagd året runt och är en bra ekonomisk 
affär för bolaget. De privata investeringarna uppgår till ca 100 mkr. Inom anläggningen 
bedrivs också forskningsprojektet Snöakademin via Luleå Tekniska Universitet. Darkathlon 
AB har en vilja att fortsätta utvecklingen på området. Bolaget vill i samverkan med Piteå 
kommun investera i en inomhus skidanläggning för längdåkning och skidskytte. Bolaget anser 
att Piteå Skidallians är en lämplig hyresgäst och driftsorganisation för den tänkta 
verksamheten. 

Piteå Skidallians avser nu att kommersialisera sin verksamhet, med stöd av fler intressenter, 
och ta ett helhetsgrepp över anläggningen så att det i framtiden är en ansvarig 
driftsorganisation som driver både längd- alpin och framtida skidtunnelverksamhet. För att 
kunna genomföra helhetsgreppet krävs en heltidsanställd projektledare och det är ekonomiskt 
stöd för en sådan utvecklingsresurs som Piteå Skidallians nu söker medel. 

Långsiktigt mål är att Lindbäcksstadion ska vara en känd och välbesökt idrottsdestination. 
Syftet med projektet är att genom ett ettårigt projekt konkretisera och inleda förverkligandet 
av visionen för Lindbäcksstadion; ”Tunneln till framtidens idrottsdestination” 

Detta åstadkoms genom följande arbete:1.3.5.7. Marknadsundersökning och marknadsplanSkapa partnerskap och nätverkSamverka med LTU och övrig forskningFramtid organisation2.6. Förfinad målgruppsinventeringMarknadsföring och säljaktiviteter4. Förbereda för arrangemang 

Mål och resultat vid projektets slut:1.2.4. Tydlig bild av marknaden och tillhörande säljbara produkter för skidåkare, teständamål,varav ett årligt återkommande.Visionen ”Tunneln till framtidens idrottsdestination” ska vara förankrad och känd hostydlig framtida organisation för utvecklingen av Lindbäcksstadion.3. övriga intressegrupper, forskningens behov, arrangemang.Förslag på tre stora arrangemang som kan genomföras på Lindbäcksstadion inom tre år,intressenterna och övriga Piteå.5. En aktiv samverkan med LTU och dess forskningsprojekt ”Coldtech”/Snöakademin. 

Projektbudget: 
Personalkostnad, projektledare samt lönebikostnad 770 472 kr 
Indirekta kostnader, schablon för kontor, tele m m 115 570 kr 
Övriga utgifter; studieresor, marknadsföring m m 213 957 kr 
Totalt; 1 100 000 kr 

Kontant finansiering: 
Spira Mare 1 100 000 kr 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Värdet av ideelt arbete 200 000 kr 

Målgrupper: 
Slutanvändare för Lindbäcksstadion är besökare till och boende i Piteå med omnejd. Boende i 
Norrbotten och Västerbotten samt besökare från övriga Sverige och Norge. Målgrupp för 
projektet är skidföreningar och skidintresserade motionärer, besökare från Norge, 
elitmotionärer, tävlande inom längdskidor och skidskytte samt skidintresserade inom 
parasport. Genom att tänka igenom jämställdhetsperspektivet -kvinnor, män, yngre och äldre, 
personer med rörelsenedsättning, familjer m fl och anpassa anläggningen efter det så skapas 
en bredare målgruppsbas. 

Är projektet nytänkande: 
-Samordna och centralisera alla olika verksamheter och funktioner på anläggningen. 
-Verka för att en inomhus skidanläggning byggs i Piteå, den första i Norr- och Västerbotten. 
-Samverkan med forskningsprojekt via LTU. 
-Jämställdhetsperspektivet. 

Organisation: 
Styrelsen för Piteå skidallians är projektets styrgrupp. Erfarenhet från skidverksamhet samt 
företagande finns inom skidalliansen. Projektledaren anställs av Piteå skidallians. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande: 
Utvecklingen på Lindbäcksstadion och det helhetstänk för framtida drift som förväntas 
komma fram i utvecklingsprojektet är bra och nödvändigt för framtida utveckling och 
satsningar. Stora investeringar, av privata aktörer och Piteå kommun, är genomförda under 
årens lopp och nu krävs nästa steg då det gäller drifts- och marknadsorganisation. För att 
utveckla Lindbäcksstadion till en klimatsmart, framtidsinriktad och attraktiv året-runt-
anläggning med besökare från närområdet, Sverige och världen så krävs att en tydlig affärs-
och marknadsplan tas fram samt en framtida organisation för driften av hela anläggningen. 

Kommunledningsförvaltningen anser att utvecklingsprojektet Lindbäcksstadion är en 
tillväxtskapande satsning och ligger i linje med det insatsområde som benämns ”Våga vara 
spetsig”. Piteå som ort har tillgångar som utgör konkurrensfördelar jämfört med andra 
regioner som bör tas tillvara och utvecklas. Turismen i Piteå omsätter ca en halv miljard kr 
årligen och det är sommarturismen som dominerar. En ökad satsning på året-runt turismen är 
önskvärd för att öka beläggningen året om. En satsning på fler aktiviteter och 
besöksanledningar är en viktig förutsättning för att besöksnäringens framtida utveckling. 
Projektet kommer organisatoriskt att ligga inom Piteå skidallians där styrelsen utgör styrgrupp 
för projektet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Piteå kommun erbjuds 1-2 platser i 
projektets styrgrupp för att aktivt medverka och följa projektet samt bidra med nätverk och 
kontakter för projektets framskridande. 

Kommunledningsförvaltningen anser att Lindbäcksstadion med sina specifika förutsättningar 
har sådana tillgångar och potential för framtida utveckling varför 
kommunledningsförvaltningen föreslår att Piteå kommun beviljar medel för det ettåriga 
utvecklingsprojektet. Medlen söks i första hand i EU projektet Spira Mare och Piteå kommun 
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kan efter positivt beslut förskottera medel. I andra hand anslås medel från Piteå kommuns 
tillväxtpolitiska reserv. 

Yrkanden 
Anders Nordin (SLP): Avslag på kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 

Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Helena Stenberg (S) och Johnny Åström (SJV): 
Bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med ändringen att i sista 
beslutsmeningen ändra "beviljas" till "utbetalas". 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Håkan Johanssons (M) förslag. 

Beslutsunderlag 
 §7 Ansökan om förskottering av EU-medel till projektledare för utvecklingsprojekt 

Lindbäcksstadion 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
    

 

            
  

       

              
            

         

            
            

                 
                 

              
  

   
   

  

    
    

             
          

              
               

              
                

             
            

     

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 18 (46) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-21 

(18 av 171)

§ 20 
Utveckling Hamnviken – nytt staket 
Diarienr 18KS666 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Öjeby byamän 39 tkr för utveckling av Hamnviken - byggnation 
av nytt staket. 

Medel anvisas från 2018 års budget Utvecklingspeng Landsbygd. 

Ärendebeskrivning
Badplatsen vid Hamnviken i Öjebyn är en välbesökt badplats i Piteå kommun. Badplatsen har 
idag en brygga, omklädningsrum med toalett samt tillgång till en kioskbyggnad. Området 
begränsas av ett staket som finns mellan parkeringsplats och strandområdet. 

Öjeby byamäns samfällighetsförening har under 2018 tagit ett stort ansvar över badplatsen
Hamnviken i Öjebyn. Under sommaren har kioskverksamheten varit igång och badplatsen har 
varit välbesökt. De har rustat upp delar av området och ämnar rusta upp än mer då badplatsen 
är i behov av en restaurering. Till en början vill de byta ut staketet som finns mellan 
parkeringen och badplatsen. Ett nytt staket på ca 110 meter önskas uppföras, då nuvarande 
staket är fallfärdigt. 

Sökande: Öjeby Byamäns samfällighetsförening 
Projektbeskrivning: Nytt staket Hamnviken 
Medel: Utvecklingspeng Landsbygd 

Finansiering: 
Piteå Kommun 39 000 kr 
Öjebyn Byamän 26 000 kr 

I enlighet med ÖP2030 ligger området inom gränsen för Landsbygd och därav berättigad
landsbygdsmedel. Badplatsen är inte kommunal utan drivs av Öjeby Byamäns 
samfällighetsförening. 

Badplatsen är redan idag välbesökt men har under flera år varit försummad. Upprustning av 
badplatsen gör den till ett mer attraktivt besöksmål och kan komma att locka fler besökare 
från olika delar av kommunen. Hamnviken är en populär och tillgänglig badplats. Det har 
tidigare varit en del fordonstrafik på badplatsen vilket ett nytt staket skulle hjälpa till att få 
bort. 
Då målet med upprustningen är att åtgärda identifierade brister i anläggningen och ge 
Hamnviken möjlighet att utvecklas och bibehålla sin status som ett attraktivt besöksmål 
bedömer Kommunledningsförvaltningen att medel bör beviljas. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

            
 

 

             
 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 19 (46) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-21 

(19 av 171)

Yrkanden 
Håkan Johansson (M) och Helén Lindbäck (KD): Bifall till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 21 
Ansökan från centrala potten för Byacentrumutveckling - Blåsmark 
Hembygdsförening Etapp 1 
Diarienr 18KS690 

Beslut 
Kommunstyrelsen överför investeringsmedel från centrala potten för Byacentrumutveckling 
med 142 tkr för projekt tillskapande av mötesplats vid Blåsmarks hembygdsområde. 

Ärendebeskrivning
I verksamhetsplan för investeringar finns projektet ”tillskapande av byacentrum” inom 
centrala potten. Enligt riktlinjerna ska projektet utveckla och förstärka centrum i byar i Piteå 
Kommun. KF beslutade 2011 att fastställa policy för medel avsatta för utveckling av 
byacentrum. I policyn sägs att ”medel för utveckling av byacentrum ska bidra till att 
skapa/förbättra aktuell bys mötesplatser”. 

Blåsmarks fritidsområde vid Hembygdsgården är ett välbesökt område. Förutom en populär 
badplats som besöks av folk från hela kommunen så anordnas Valborgsfirande, loppis och 
andra evenemang för att samla byborna. Området byggdes på 70-talet av Piteå kommun som 
också äger marken. I början fanns bollplan på sommaren och en skridskobana på vintern. Det 
har även sedan länge funnits en badplats på området. Idag förvaltas området av Blåsmarks 
Hembygdsförening. På området står även Blåsmarks Hembygdsgård som flyttades dit 1997
från Öjebyn. 

Hembygdsföreningen vill utveckla området till byns naturliga mötesplats. Planerna innefattar 
aktiviteter för folk i alla åldrar. Området i sig är ett bra område för en mötesplats då det ligger 
centralt och är lättillgängligt för både bybor och övriga kommunmedborgare. Under 
sommaren har Hembygdsföreningen rustat upp området runt gungställning med ny sand och 
ny ram. Föreningen har förslag på hur området ska kunna utvecklas framgent och har satt upp 
en plan i fyra olika etapper. Nu är de i startgroparna för den första etappen. 

Etapp 1: Vid gräsytan framför Hembygdsgården vill föreningen bygga en utescen för 
kommande evenemang. Intill scenen vill man bygga ett förråd för förvaring. En scen framför 
Hembygdsgården skulle höja området då de har mycket evenemang som drar många 
besökare. 

Totalkostnad projekt är 284 000 kronor varav egna medel 142 000 kronor och kommunala 
medel 142 000 Kronor. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V), Majvor Sjölund (C), Karl-Erik Jonsson (M) och Anders 
Nordin (SLP): Bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 22 
Ansökan om bidrag till Norrbottens föreningsarkivs verksamhet år 
2019 
Diarienr 18KS765 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar bidrag med 21 tkr till 2019 års verksamhet vid Norrbottens 
Föreningsarkiv. 

Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto. 

Ärendebeskrivning
Norrbottens Föreningsarkiv ansöker om bidrag för 2019 års verksamhet med en krona per 
kommuninvånare, för Piteås del motsvarande ca 42 tkr. Föreningsarkivet förvarar 391 
förenings- och privatarkiv från Piteå kommun. 

Piteå kommun har tidigare år lämnat bidrag motsvarande 50 öre per kommuninvånare. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 23 
Ansökan om kommunalt stöd för om- och tillbyggnad av 
Furulundsgården i Bergsviken 
Diarienr 18KS255 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Svenska kyrkan i Hortlax församlings ansökan om kommunalt stöd 
med 1 500 tkr för om- och tillbyggnad av Furulundsgården i Bergsviken. 

Anteckning
Agnetha Eriksson (S) anmäler delikatessjäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. 

Ärendebeskrivning
Svenska kyrkan i Hortlax församling har ansökt om kommunala medel om 1 500 tkr för om-
och tillbyggnad av Furulundsgården. 

Om- och tillbyggnadsprojektet ska ske i samarbete med EFS Bergsviken och EFS Storfors. 
EFS Bergsviken och EFS Storfors kommer att avyttra sina nuvarande lokaler och förlägga 
hela sina verksamheter i den nya anläggningen. Hortlax församling bedriver redan idag sin 
verksamhet i Furulundsgården och kommer att fortsätta med det. 

I den nya anläggningen planeras utökad barn- och ungdomsverksamhet med bland annat 
fotbollskonfirmationsläger, ledarutbildningar, öppen verksamhet på eftermiddagar och kvällar 
samt läxhjälp. Barn- och ungdomsverksamheten är planerad att ske i samverkan mellan 
Hortlax församling, EFS Bergsviken, EFS Storfors och Storfors AIK, och eventuellt även 
andra föreningar. Storfors AIK kommer att förlägga sitt kansli i den nya anläggningen. 
Hortlax församling, EFS Bergsviken och EFS Storfors kommer utöver barn- och 
ungdomsverksamheten även att bedriva sina övriga verksamheter i anläggningen. 

Stöd till ideella föreningar kan falla in under kommunens allmänna kompetens. Avgörande är 
om det med hänsyn till vilken typ av ideell förening som söker stödet och vad pengarna ska 
användas till är skäligt, lämpligt och ändamålsenligt att kommunen befattar sig med 
verksamheten. Ideella föreningar vars verksamhet ligger i nära anslutning till eller liknar 
kommunal verksamhet som är specialreglerad, ligger till sin natur nära även allmänintresset. 

Den ideella förening som söker stödet är en religiös församling. Det är även de två föreningar 
som tillsammans med sökanden driver om- och tillbyggnadsprojektet. Den verksamhet som 
bedrivs i en religiös förening eller församling ligger generellt långt ifrån den kommunala 
verksamheten. Vidare finns en viss risk att verksamhet som utövas av religiös förening kan 
upplevas begränsad för kommuninvånare som tillhör annan religion än den som utövas i 
denna förening. Detta talar något emot att det skulle vara av allmänt intresse att ge stödet. 

Enligt ansökan ska stödet i sin helhet användas till om- och tillbyggnationen av
Furulundsgården (i framtiden ”Tallhedskyrkan”). Även om projektet i förlängningen innebär 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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att församlingen och föreningarna får bättre möjligheter att bedriva barn- och 
ungdomsverksamheten i samverkan med varandra, så skulle ett beviljande av stöd främst 
innebära en form av lokalstöd till Hortlax församling och i förlängningen även till EFS 
Bergsviken och EFS Storfors. Intresset av lokalstöd i sig är enskilt för församlingen och 
föreningarna. 

Det sökta stödet kan inte räknas in under kommunens allmänna befogenhet att tillhandahålla 
samlingslokaler (kommunallagen 2 kap 5 §, rättspraxis). Vid stödåtgärder för att tillgodose 
behovet av samlingslokaler krävs regelmässigt garantier för att lokalerna opartiskt och i skälig 
omfattning och på skäliga villkor hålls tillgängliga för föreningslivet på orten. Som projektet 
har beskrivits i ansökan kommer dock endast de samverkande föreningarna att ha tillgång till 
anläggningen, de har sina verksamheter varaktigt placerade i anläggningen och det framgår 
inte att det skulle vara öppet för någon annan förening att kunna boka lokaler i anläggningen.
Även om andra föreningar skulle ha möjlighet att boka lokaler, är risken stor att de sökande 
föreningarna anses gynnande på bekostnad av andra föreningar. 

Det finns inte heller någon kompetensutvidgande regel som skulle kunna träffa situationen. 
Det sökta stödet kan inte räknas som ett stöd till en ungdomsorganisation (lag 2009:47 om 
vissa kommunala befogenheter 2 kap 5 §). Hortlax församling är inte någon 
ungdomsorganisation. Storfors AIK skulle eventuellt kunna betecknas som en 
ungdomsorganisation, men är inte sökande av stödet och deltar inte heller i om- och 
tillbyggnadsprojektet. 

Oavsett om stödet skulle falla in under den allmänna kommunala kompetensen, så är det svårt 
att se att detta skulle vara förenligt med likställighetsprincipen, då det skulle innebära ett 
lokalstöd på en stor summa pengar till en förening som andra föreningar i samma situation 
inte får. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är sammanfattningsvis att det inte är lämpligt, 
ändamålsenligt och skäligt att ge det sökta stödet. Stödet faller inte in under den kommunala 
kompetensen och kan därför inte beviljas. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 24 
Kommunstyrelsens tillsynsinriktning 2019 
Diarienr 18KS71 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar tillsynsinriktning för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (5 kap. 1§) ska kommunen utöva tillsyn över lagens 
efterlevnad inom kommunens område. Målet med tillsynen är att kontrollera att brandskyddet 
är skäligt på de byggnader och anläggningar med tillhörande verksamhet man besöker samt 
stärka den enskildes ansvar för att skydda sig och andra, sin egendom och miljön. 

Det är upp till varje kommun att utifrån riskbilden, politisk styrning mm. planera var tillsyn 
ska utföras och bestämma hur tillsynsverksamheten ska bedrivas. I kommunens 
handlingsprogram för den förebyggande verksamheten som antagits av kommunfullmäktige 
och gäller från och med den 23 januari 2017 anges bland annat att: 

”Räddningsnämnden ska årligen, vid första sammanträdet besluta om en tillsynsinriktning 
utifrån föregående års rapportering. Inriktningen ska baseras på risker, faktiska händelser, av 
allmänheten påtalade problem samt förelägganden” 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 

Majvor Sjölund (C): Bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
tillägget att Bredviksbergets avfallsanläggning läggs till. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.. 

Beslutsunderlag 
 Tillsynsinriktning 2019 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 25 
Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten 
2019 
Diarienr 18KS822 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten 
för 2019. 

Ärendebeskrivning
Taxa för externa tjänster, uthyrning m.m. inom Räddningstjänsten revideras årligen enligt 
index. Höjning enligt Arbetskostnadsindex är 3,87 % och höjning enligt Konsumentprisindex 
är 2,32 %. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 

Håkan Johansson (M): Återremiss med uppdrag att se över vad som ska ingå 
i Räddningstjänstens taxa. 

Propositionsordning 
Ordföranden meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde finns endast ett 
förslag, kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 

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

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

Beslutsunderlag 
 Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten 2019 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 26 
Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats och gaturum 
Diarienr 18KS769 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats och gaturum. 

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten för 
placering av valbodarna på byxtorget längs med gågatan. 

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av 
närliggande riktlinjer. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen antog 2010-04-26 "Riktlinjer för upplåtelse av gatumark". Representanter 
från samhällsbyggnad; kultur, park och fritid samt fastighets- och serviceförvaltningen har 
sett ett behov av en förtydligad riktlinje och därför tillsammans arbetat fram ett nytt förslag. 

Med offentlig plats avses allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som enligt 
detaljplan redovisas som allmän plats. Så som riktlinjen är utformad idag tydliggörs endast på 
vilket sätt det är möjligt att upplåta gatumark. I det nya förslaget förtydligas begreppet allmän 
plats, vilket innebär att riktlinjen ger stöd för att upplåta offentlig plats i större utsträckning. 
Med anledning av detta ser vi ett behov av en ny riktlinje som tydliggör villkor för upplåtelse 
av offentlig plats. 

Syftet med den nya riktlinjen är att upplåtelse av offentlig plats dvs. allmänna vägar, gator, 
torg, parker och andra platser som enligt detaljplan redovisas som allmän plats, ska hanteras 
utifrån samma förutsättningar och villkor. Att upplåta offentlig plats ska bidra till en 
tillgänglig, trygg och attraktiv stad för medborgare, besökare och näringslivet i enlighet med 
Piteå kommuns övergripande mål. 

Det nya förslaget har lyfts i kultur- och fritidsnämnden samt fastighets- och servicenämnden 
eftersom även dessa nämnder har verksamhetsansvar i många av upplåtelserna för offentlig 
plats och därmed berörs av riktlinjen. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 §9 Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats och gaturum 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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 Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats och gaturum 
§ 27 
Riktlinjer för upplåtelse av gatumark 
Diarienr 18KS780 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för upplåtelse av gatumark. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen antog 2010-04-26 "Riktlinjer för upplåtelse av gatumark". Representanter 
från samhällsbyggnad; kultur, park och fritid samt fastighets- och serviceförvaltningen har 
sett ett behov av en förtydligad riktlinje och därför tillsammans arbetat fram nya riktlinjer. 

Förslaget är därför att upphäva Riktlinjer för upplåtelse av gatumark. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för upplåtelse av gatumark 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 28 
Riktlinjer för dagvattenhantering 
Diarienr 18KS656 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för dagvattenhantering. 

Ärendebeskrivning
Enligt ÖP2030 ska Piteå ha en god vatten- och avloppsförsörjning (VA-försörjning) för att 
säkerställa Pitebornas hälsa, minimera miljöbelastningen och åstadkomma en god hushållning 
med våra naturresurser. För att nå detta mål anges att kommunen ska ha en VA-plan med en 
strategisk och långsiktig planering för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Behov finns att 
forma en gemensam syn och kunskap om dagvatten för att skapa en miljömässigt och 
ekonomiskt bättre dagvattenhantering. 

Den konventionella metoden för omhändertagande av dagvatten är att det samlas ihop och 
avleds via rörsystem direkt ut i recipient. De senaste decennierna har 
branschrekommendationer förespråkat en omställning till en hållbar dagvattenhantering med 
en trög och öppen avledning. En hållbar dagvattenhantering kan åstadkomma hög säkerhet 
mot skador vid översvämningar och minska utsläpp av dagvattenföroreningar. Genom att 
beakta dagvattenhantering i ett tidigt skede kan kostnaderna bli rimliga. En förutsättning är att 
dagvattenfrågan behandlas tidigt i samhällsplaneringsprocessen. 

Förestående klimatförändringar bedöms också medföra ökade regnmängder med högre 
intensitet, vilket innebär ökade dagvattenflöden och krav på en robust och klimatanpassad 
dagvattenhantering. Det är dessutom viktigt att förbättra dagvattnets kvalitet för att kunna 
uppnå miljökvalitetsnormerna för vattnet i berörda recipienter. 

En arbetsgrupp inom kommunen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för en hållbar 
hantering av dagvatten. Riktlinjerna vänder sig i första hand till alla som arbetar med 
översiktlig och fysisk planering, miljötillsyn, byggande och drift av infrastrukturen och som i 
olika grad genom beslut och handling påverkar vårt vatten. I andra hand vänder den sig till 
exploatörer, byggherrar, fastighetsägare och medborgare. 

Riktlinjerna innebär att dagvattenhanteringen beaktas i ett tidigt skede av samhällsplaneringen 
och att dagvattenutredningar behöver genomföras vid planering och exploateringsprojekt. 
Riktlinjerna anger också att höjdsättning planeras ur ett dagvattenperspektiv och att 
dagvattnet vid behov måste renas innan utsläpp i recipient. 

Detta kan medföra högre utrednings- och projekteringskostnader, men genom att identifiera 
lågpunkter i området i ett tidigt skede och utnyttja dessa för gemensamma dagvattenåtgärder 
kan behovet av än mer kostsamma skyddsåtgärder i ett senare skede undvikas. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-10-03 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner riktlinjerna för dagvattenhantering med tillhörande 
bilagor. 

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar riktlinjerna för dagvattenhantering till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Miljö- och tillsynsnämndens beslut 2018-11-01 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner riktlinjerna för dagvattenhantering med tillhörande 
bilagor. 

Miljö- och tillsynsnämnden överlämnar riktlinjerna för dagvattenhantering till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Förslag på riktlinje för dagvattenhantering från samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och 
tillsynsnämnden bedöms för detaljerad för att vara en riktlinje enligt kommunens Policy för 
styrande dokument. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att dokumentet delas upp i 
en riktlinje och en anvisning. Eftersom innehållet i sig inte ändras så behöver det inte gå 
genom de båda nämnderna på nytt utan de nya versionerna blir 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. Riktlinjen beslutas i kommunstyrelsen och 
anvisningen beslutas därefter av kommunchef eftersom den bedöms vara 
kommunövergripande för flera förvaltningar. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C): Bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
tillägget att en förklarande text till "gestaltande lösningar" läggs i fotnot på sidan 2: 
"Utformning av en miljö som tar höjd för en kvalitativ helhet med hänsyn till platsen och 
syftet." 

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

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för dagvattenhantering 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 29 
Val av ordförande och vice ordförande - Piteå Allmänna 
näringslivsfond 2019-2022 
Diarienr 18KS812 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Helena Stenberg (S) till ordförande och Anders Lundkvist (S) till vice 
ordförande för Piteå allmänna näringslivsfond 2019-2022. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 100, att ändra stadgarna för Piteå allmänna 
näringslivsfond och utse kommunstyrelsens arbets- och personalutskott att utgöra styrelse för 
fonden. 

Kommunstyrelsen utsåg 2019-01-09 § 11, styrelse för Piteå allmänna näringslivsfond 2019-
2022. 
Kommunstyrelsen har nu att utse ordförande och vice ordförande för Piteå allmänna 
näringslivsfond 2019-2022. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Föreslår Helena Stenberg (S) till ordförande och Anders Lundkvist (S) 
till vice ordförande för Piteå allmänna näringslivsfond 2019-2022. 

Karl-Erik Jonsson (M) och Majvor Sjölund (C): Föreslår Håkan Johansson (M) till vice 
ordförande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Helena Stenbergs (S) förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 30 
Politisk referensgrupp för Grans Utvecklingscentrum 
Diarienr 19KS92 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande 5 ledamöter i politisk referensgrupp för Grans 
Utvecklingscentrum 2019-2022: 

Anders Lundkvist (S) 
Brith Fäldt (V) 
Mats Dahlberg (MP) 
Majvor Sjölund (C) 
Håkan Johansson (M) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 13 mars 2017 att Piteå kommun tar över huvudmannaskapet 
för Gran Naturbruksgymnasium från och med 1 augusti 2017. Beslutet innefattar såväl 
byggnader, verksamhet och personal. Tillsammans med Region Norrbotten ska Piteå kommun 
gemensamt ansvara för en långsiktig satsning på de gröna näringarna. 

För att förankra arbetet politiskt och få stöd i aspekter ur ett politiskt perspektiv beslutade 
kommunstyrelsen 2017-04-25 § 154, att tillsätta en politisk referensgrupp med 5 ledamöter 
för övertagande och implementering av Gran naturbruksgymnasium till Piteå kommuns 
organisation. 

Kommunstyrelsen har nu att utse 5 ledamöter i politisk referensgrupp för Grans 
Utvecklingscentrum 2019-2022. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S) föreslår Anders Lundkvist (S), Brith Fäldt (V) och Mats Dahlberg (MP) 
till ledamöter. 

Marika Risberg (C) föreslår Majvor Sjölund (C) och Håkan Johansson (M) till ledamöter. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 31 
Val av ledamöter och ersättare - Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 2019-2022 
Diarienr 18KS811 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver beslutet från 2019-01-09 § 5 om att utse Martin Åström (SJV) till 
ersättare i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2019-2022. 

Kommunstyrelsen utser Helén Lindbäck (KD) till ersättare i kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 2019-2022. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen utsåg 2019-01-09 § 5, Martin Åström (SJV) till ersättare i 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2019-2022. 

I kommunstyrelsens reglemente § 29, framgår att ledamöter och ersättare i ett eventuellt
utskott väljs av nämnden bland dess ledamöter. Martin Åström (SJV) är ersättare i 
kommunstyrelsen och därför ej valbar till kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. 
Kommunstyrelsen har nu att upphäva beslutet och utse en ny ersättare. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S) föreslår att kommunstyrelsen utser Helén Lindbäck (KD) till ersättare i 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2019-2022. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 32 
Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbesluten. 

Delegationsbeslut 
 Yttrande gällande brandskydd Löjan 3 Sundsgatan 29 (dnr 18KS755-2) 

 Yttrande gällande brandskydd i Stadsön 8:30 (dnr 18KS756-3) 

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Julmarknad den 2/12 - 2018 på gågatan, Storgatan ned 
mot Rådhustorget. Visit Piteå ekonomiska förening. (dnr 18KS734-7) 

 Ansökan och beslut att få sota själv (dnr 18KS8-26) 

 Ansökan och beslut att få sota själv (dnr 18KS8-27) 

 Ansökan och beslut att få sota själv (dnr 18KS8-24) 

 Yttrande angående stadigvarande serveringstillstånd. Furunäsets Hotell, Piteå. CA Sjulsdotter AB (dnr 
18KS720-5) 

 Upphandling projektledning Luleåregionen "hemlängtan" (dnr 18KS767-1) 

 Optionsavtal - Piteå Arkitekten 10 (Källbo) (dnr 18KS809-1) 

 Norrbottens Bergteknik - BESLUT 2018-12-10 (dnr 18KS741-2) 

 18KS816 SCA Munksund (Eldningsolja) - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-12-13 - BESLUT 
(dnr 18KS816-2) 

 Tillstånd för hantering av brandfarlig vara OK Norrbotten (Västergatan) (dnr 18KS713-2) 

 Upphandling - Tung lastbil med lastväxlare (dnr 18KS834-1) 

 Upphandling - Vedeldade bastuaggregat Bottenvikens skärgård (dnr 18KS835-1) 

 18KS713 OK Norrbotten Västergatan - (Förlängd tid)Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-12-19 
- BESLUT (dnr 18KS713-3) 

 19KS58 Piteå Garden - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2019-01-07 - BESLUT (dnr 19KS58-2) 

 Yttrande offentlig tillställning. Skotercrosstävling Marklundsvägen, Öjebyn. Infjärden Racing SK (dnr 
18KS851-3) 
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§ 33 
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delgivningar. 

Anmälda delgivningar 
 § 219 Socialnämnden Utbetalning av återstående administrativt stöd (dnr 18KS1-38) 

 Förordnande som vigselförrättare enligt 4 kap 3 § äktenskapsbalken (dnr 18KS653-18) 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 29 november 2018 (dnr 18KS1-39) 

 Servicenämnden Piteå & Älvsbyns protokoll 2018-12-04 (dnr 18KS7-4) 

 Anvisning för ärendeprocessen - Ärendehandbok (dnr 18KS398-10) 

 Inspektion av Överförmyndarnämnden i Piteå kommun (dnr 18KS818-1) 

 Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2018-11-22 (dnr 18KS1-40) 

 Piteälven SE0820434 bevarandeplan Natura 2000-område fastställd (dnr 18KS212-4) 

 Svar på frågeställning kring härbärget Blomska gården (dnr 18KS833-2) 

 Norrbottens och Västerbottens kommuner - ungdomarna har rätt till trygghet och värdighet (dnr 19KS67-1) 

 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Kommun Försäkrings AB 27 december 2018 (dnr 18KS16-8) 

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting 

 Cirkulär 18:44 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 
1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 
2019 

 Cirkulär 18:48 Budgetförutsättningar för åren 2018–2021 
 Cirkulär 18:49 Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2019 för lokaler med avtal knutna till 

konsumentprisindex, KPI 
 Cirkulär 18:52 AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2019 
 Cirkulär 18:53 Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser § 17 mom. 3-6 och § 28 

mom. 5. 
 Cirkulär 18:54 Överenskommelse om vissa ändringar i PAN § 10 
 Cirkulär 18:55 Överenskommelse om vissa ändringar i BEA 06 och BEA T § 13 
 Cirkulär 18:56 Överenskommelse om vissa ändringar i BUI T, §§ 16 och 25 och BAL T, §§ 16 och 24 
 Cirkulär 18:57 Överenskommelse om vissa ändringar i Studentmedarbetaravtalet § 9, och Tekniksprånget § 

6 
 Cirkulär 18:59 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker 
 Cirkulär 18:64 Budgetförutsättningar för åren 2018–2022 
 Cirkulär 18:67 Slutligt utfall av 2017 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2018, 2019 och 

2020 
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§ 34 
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 
I föreslagen Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark, punkt 3.3. står: 
”Försäljning av mindre markområden sker enligt värdering”. Kommunfullmäktige beslutade 
2018-11-28 att återremittera taxan för att utreda hur priset bestäms vid försäljning av större 
markområden. 

Fysisk planering har förtydligat vad som är intentionen vid försäljning av markområden vid 
fastighetsreglering. Det har ingen betydelse om det är ett mindre eller större markområde som 
ska överlåtas genom fastighetsreglering. Värdering sker alltid om pris enligt taxa saknas. 

Fysisk planering har uppmärksammat att även anmälningsavgiften för tomtkö måste 
revideras. Det har visat sig vid december månads fakturering att det inte går att debitera olika 
kostnader vid anmälningsavgift och årlig avgift. Detta beror på ett tekniskt hinder i den nya e-
tjänsten för tomtköerna som E-nämnden tillhandahåller. Därmed måste prissättningen 
revideras utifrån tekniska förutsättningar. 

Enheten kronor saknas, förtydligas i tabellen under punkt 3.4. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Taxa för nyttjande och försäljning av 
kommunal mark med följande revideringar: 

- att ändra skrivningen punkt 3.3 ”Försäljning av mindre markområden sker enligt värdering” 
till ”Försäljning av markområden sker enligt värdering där föreslagen taxa saknas”. 

- att i tabellen under rubriken ”Försäljning tomter handel och kontor, friköp”, punkt 3.4 
tillägga enheten ”kr” efter rubriken Tomtpris. 

- lagt till en definition av vad en fastighet är på första sidan, eftersom skog ingår i en fastighet. 

- att besluta om att ändra skrivning under punkt 4 ”Tomtköavgift” till att både 
anmälningsavgift samt årlig avgift är 300 kr. 

Yrkanden 
Anders Nordin (SLP): Avslag på Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 

             
   

       
         

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 37 (46) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-21 

(37 av 171)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark 
 §238 Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

        
             

  

        

        

           
            

            
 

          
           

             
          

              
             

        

             
      

         
 

             
 

   
     
    

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 38 (46) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-21 

(38 av 171)

§ 35 
Uppdatering av Norrbotniabanan ABs styrande dokument 
Diarienr 18KS712 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar bolagsordning för Norrbotniabanan 
AB samt upphäver kommunfullmäktiges beslut 2008-09-15, § 177, till den del som avser 
beslut om bolagsordning. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Norrbotniabanan 
AB. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar aktieägaravtal för Norrbotniabanan 
AB. 

Ärendebeskrivning 
Från 1 januari 2019 bildas regionkommunen Region Västerbotten. Bildandet av region 
innebär bland annat att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbottens län och 
vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen, förs samman till en gemensam organisation 
Region Västerbotten. 

I och med regionbildningen övertar den nya regionkommunen landstingets och 
regionförbundets ägande i samtliga bolag. Regionförbundets aktier överlåts därmed till den 
nya regionkommunen, innefattande bl a en aktiepost i Norrbotniabanan AB. Det har därför 
gjorts vissa mindre justeringar i Norrbotniabanan ABs styrande dokument. Justeringarna 
omfattar endast den nödvändigaste formalian, vilket krävs för att bolaget ska kunna övertas av 
den nya regionkommunen. Det handlar i huvudsak om ändring av namn till Region 
Västerbotten samt även Region Norrbotten samt hur revisor utses. 

För att dokumenten ska bli bindande för parterna förväntas delägarna i Norrbotniabanan AB 
fatta motsvarande beslut före februari månads utgång. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Bil 1 Bolagsformalia Norrbotniabanan 
 Bil 2 Bolagsordning för Norrbotniabanan AB 
 Bil 3 Ägardirektiv för Norrbotniabanan 
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 Bil 4 Aktieägaravtal Norrbotniabanan AB 
§ 36 
Uppsägning av avtal med beroendecentrum Region Norrbotten 
Diarienr 18KS779 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige säger upp avtalet med Beroendecentrum 
Region Norrbotten. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande avtal om Beroendecentrum har funnits sedan 2014. Platserna har inte nyttjats 
frekvent av Piteå kommun. Norrbottenskommunerna föreslår en uppsägning av avtalet, och 
samtliga socialchefer i länet är av samma åsikt. Avtalet behöver sägas upp senast 31 december 
2018, för att ingen ny avgift ska behöva erläggas. 

Mer information om uppsägningen inväntas från Norrbottenskommunerna, och kommer att 
tillföras ärendet under början av december. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 §207 Uppsägning av avtal med beroendecentrum region Norrbotten 
 § 222 Socialnämnden Uppsägning av avtal med Beroendecentrum Region Norrbotten 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 37 
Rapportering av ej verkställda beslut Lagen om stöd och service 
(LSS) 3 kvartalet 2018 
Diarienr 18KS4 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera rapportering av ej verkställda beslut 
Lagen om stöd och service (LSS) för kvartal 3 2018. 

Ärendebeskrivning
Enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h ska socialnämnden 
kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige om beslut om bistånd som inte verkställts inom 
tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom samma period. 

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 3, 2018. 

Beslutsunderlag 
 § 218 Socialnämnden2018-11-21 Rapportering av ej verkställda beslut – LSS, kvartal 3 

2018 
 Rapportering LSS kvartal 3 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 38 
Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) 3 
kvartalet 2018 
Diarienr 18KS5 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera rapportering av ej verkställda beslut 
socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3 2018. 

Ärendebeskrivning
Enligt Socialtjänstlagen 16 kap, 6 § ska socialnämnden en gång per kvartal lämna rapport till 
kommunfullmäktige angående gynnande biståndsbeslut som inte verkställts samt över 
gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom rapporteringsperioden. 

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 3, 2018. 

Beslutsunderlag 
 § 217 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda beslut – SoL, kvartal 3 2018 
 Rapportering SoL kvartal 3 2018 Äo - avidentifierad 
 Rapportering SoL kvartal 3 2018 So - avidentifierad 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 39 
Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2019-2022 
Diarienr 18KS599 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer angiven ordning för inkallande 
av ersättare för de val av styrelse och nämnder som förrättades vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 17 december 2018. 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i angiven 
partigruppsordning 

S 
S, V, MP 
I kommunstyrelsens arbets- och personalutskott: 
MP, S, V 

V 
V, MP, S 
I kommunstyrelsens arbets- och personalutskott: 
MP, V, S 

MP MP, V, S, SLP 
SLP SLP, MP, S, V 
M M, C, KD, L, SJV, MP, S 
C C, M, L, KD, SJV 
KD KD, C, M, L, SJV, MP, S, V, SD 
L L, C, M, KD, SJV, SLP, MP, S, V, SD 
SJV SJV, M, C, S, KD 
SD 

Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i protokollet. 

Detta tillvägagångssätt ska tillämpas om inget annat föreskrivs i lag eller annan författning 
rörande ersättares inkallande till tjänstgöring. 

Ärendebeskrivning
Vid val av ersättare i styrelse och nämnder ska fullmäktige fatta beslut om den ordning i 
vilken de ska kallas till tjänstgöring. Om fullmäktige inte fastställer någon inkallelseordning 
gäller att turordningen inte styrs av partitillhörighet, utan ersättare träder istället in i den 
ordning de finns upptagna i fullmäktiges protokoll gällande valet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 § 279 om ordning för inkallande av ersättare i 
styrelse och nämnder 2019-2022. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår nu att 
särskild ordning för inkallande i barn- och utbildningsnämnden tas bort vid inkallande av 
ersättare för deras partier. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 40 
Motion (SLP) - Visselblåsarfunktion 
Diarienr 17KS818 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen om visselblåsarfunktion 
färdigbehandlad. 

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

att en visselblåsarfunktion inrättas 

Dessutom anförs i motionen: 

Visselblåsare fyller en viktig uppgift i samhällets. De flesta större företag har därför inrättat 
en sådan funktion, en tydlig webbaserad funktionalitet, där anställda anonymt kan lämna in 
och påtala misstänkta oegentligheter. Cirka 15% av statens myndigheter har en sådan. Staten 
utreder nu om man skall ha en gemensam visselblåsarfunktion för samtliga myndigheter. 
Alltfler kommuner inrättar också denna funktion. 

Anledningen till att visselblåsarfunktionen behövs är att alltfler former av korruption, 
vänskapskorruption och mutor försiggår i såväl offentliga verksamheter som privata företag 
som i organisationer. Många fall upptäcks just genom denna funktion. Mörkertalet kan vara 
stort. 

Här är ett exempel från Uppsala hur en inledningstext kan se ut: 

"Anmäl misstanke om mutor eller jäv 

Om du misstänker att en verksamhet i kommunen inte sköts på rätt sätt kan du anmäla det. 
Dina misstankar kan till exempel röra korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk 
brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott." "Anmäl anonymt" 

Förekomsten av vänskapskorruption och korruption är ett tecken på ett olämpligt kulturellt 
strukturfenomen i tex en kommun. 

"Meetoo"-uppvaknandet har visat på att en mängd olika sexuella övergrepp från män mot
kvinnor är alltför vanligt förekommande. Även detta kan betraktas som ett beteendemönster 
eller beteendekultur av icke acceptabel natur. 

Visselblåsarfunktionen bör därför också innehålla uppmaning att också anmäla sexuella 
övergrepp förutom allmänna korruptionsbeteenden. Det har hänt att tjänstemän i en svensk 
kommun, som haft till uppgift att utreda korruptionsanklagelser, avbrutit utredningen med 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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hänsyn till den som utreds. Det kan därför vara klokt i att fundera över om inte de eventuella 
anmälningar som kommer in skall gå till de politiska partiernas gruppledare. De kan då på 
gruppledarmötena diskutera hur man skall gå vidare. På så sätt kan anmälan få en större 
genomslagskraft om ett parti skulle vilja dölja en felaktighet någon av dess företrädare gjort 
eller orsakat. 

Kommunfullmäktige har den 19 februari 2018, § 22, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 16 augusti 2018 
Rätten för offentligt anställda att anonymt eller öppet påtala oegentligheter finns reglerat i 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen genom den s.k. meddelarfriheten. Där 
garanteras även att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som 
lämnat uppgifter med stöd av meddelarfriheten. Visselblåsarfunktionen finns alltså inbyggd i 
den svenska lagstiftningen just för att motverka alla former av korruption och garantera 
säkerheten för den som meddelar oegentligheter. Med ny teknik finns givetvis bättre 
möjligheter att förenkla förfarandet och sprida information om vilka rättigheter man har som 
offentligt anställd. 

Kommunledningsförvaltningen förslår utifrån detta att motionen anses färdigbehandlad samt 
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att tydliggöra informationen om 
meddelarfriheten till kommunens anställda. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Motionären tar i denna motion upp en väldigt viktig fråga. Tilliten till att det offentliga 
behandlar alla medborgare lika och att ingen tillförskansar sig orättfärdiga förmåner är en 
grundpelare i en fungerande demokrati. Som kommun behöver vi ständigt jobba med att 
tillförsäkra oss om att våra tjänstepersoner och politiker agerar enligt de krav som 
allmänheten rättmätigt ställer på oss. Offentliga myndigheter skall vara bäst i klassen när det 
gäller öppenhet och insyn och medarbetare och förtroendevalda har ett särskilt ansvar mot 
medborgarna att bekämpa mutor och andra former av korruption. Kommunfullmäktige antog 
2012 en affärsetisk policy som tydliggör detta ansvar. Till detta finns även meddelarfriheten 
och eftersöksförbudet som reglerar medarbetarnas rätt att utan påföljd meddela oegentligheter. 

I grunden anser jag att Piteå kommun arbetar på ett bra sätt med att motverka mutor och 
korruption samt att vi har medarbetare som är medvetna om sitt ansvar och gör ett bra jobb. 
Det finns redan möjligheter och kanaler att meddela in misstankar om korruption via mail 
som registreras som offentlig handling eller t.ex. synpunktens webbformulär. Visst kan man 
skapa en speciell ingång för men jag är tveksam att det gör en stor skillnad. 

Arbetet mot korruption måste vara kontinuerligt och det är viktigt att alla medarbetare känner 
till sina rättigheter att meddela oegentligheter varför jag ställer mig bakom 
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kommunledningsförvaltningen förslag att de får i uppdrag att tydliggöra informationen runt 
detta på t.ex. kommunens intranät. Däremot anser jag att möjligheten att utan risk för 
påföljder meddela misstanke om olika former av korruption redan finns varför jag förslår att 
kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.” 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 41 
Av ledamöter väckta ärenden 2019 
Diarienr 19KS19 

Marika Risberg (C) och Majvor Sjölund väcker ärende om översyn av reglementen för de 
kommunala råden med uppdrag att se över möjligheten att kalla adjungerade ersättare och att 
tidigarelägga val av ledamöter och ersättare. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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