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§ 42 
Medfinansiering - SMART 2.3 (Smart & Innovativ företagsutveckling) 
Diarienr 19KS132 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar SMART 2.3 (Smart & Innovativ företagsutveckling) med 
360 tkr 2019, 750 tkr 2020 och 750 tkr 2021. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

Medlen anvisas ur tillväxtpolitiska reserven. 

Ärendebeskrivning 
Sökande: Piteå kommun 
Verksamhetens namn: SMART 2.3 (Smart & Innovativ företagsutveckling) 
Projektansvarig: Ulf Fjällström 
Projekttid: 2019-08-01—2022-11-30 
Anspråk: 2 220 000 kr 

Sammanfattande projektbeskrivning/bakgrund 

Näringslivsavdelningen har under de tre senaste åren drivit ett samverkansprojekt tillsammans
med Skellefteå och Älvsbyns kommuner. Projektet har då varit till stor del externt finansierat 
av region Norrbotten, region Västerbotten samt Tillväxtverket via ERUF (Regionala fonden). 
Projektet bygger till viss del vidare på resultaten från projektet ”Smart och hållbar tillväxt” då 
vi ser att även om nyföretagandet kunnat öka något under de senaste åren, behövs fler insatser 
för att regionens redan etablerade företag ska kunna växa och bli långsiktigt hållbara och 
konkurrenskraftiga. En stor andel av de företag som startas är enmansföretag som verkar på 
en lokal marknad. För en ökad regional tillväxt behövs insatser för att dessa företagare ska 
tänka större och vilja mer men också få tillgång till konkreta verktyg för att kunna öka sin 
tillväxt. Dels ser vi att flera av regionens etablerade företag saknar ett systematiskt arbete för 
att utveckla sin produkt- och tjänsteutveckling samt bättre kunna ta tillvara på goda idéer som 
uppstår i organisationen. Detta vill projektet fånga upp och sätt i bearbetning. 

Syfte och målsättning 
Målet är att få fler företag att växa och mer innovationer ute på en större marknad. Detta 
övergripande mål kan delas in i ett antal delmål som ska prioriteras. 

1. Ökad tillväxt och fler jobb i befintliga företag. 
2. Fler innovativa tjänster och produkter ute på marknaden genom att stödja och utveckla 
former för idéutveckling och innovationsprocesser i befintligt näringsliv.
3. Ökad konkurrenskraft och exportmognad för de företag som deltar i projektet. 

Vi ser idag att det finns ett antal aktörer och projekt som verkar inom området 
affärsutveckling till befintligt näringsliv, både privata och offentliga. Dessa är dock i regel 
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inriktade antingen på specifika branscher och branschutveckling, eller redan exportmogna 
företag. Detta projekt syftar till att komplettera dessa aktörer, som ex. IUC, ALMI mm. 

Målgrupp 
Projektet skall öka insikten och medvetenheten hos befintliga företag om vikten av affärs-, 
organisations- och idéutveckling, samt att ge dessa företag konkreta verktyg och metoder som 
de kan fortsätta jobba med. På så sätt kan detta projekt stötta, snarare än konkurrera, med de 
insatser som redan görs. För samtliga parter är de befintliga företagen/entreprenörer som ser 
möjlighet till utveckling och tillväxt projektets huvudmålgrupp. 

Kvantitativa mål 
Projektet skall under projektperioden genomfört insatser där minst 300 företag ska vara 
delaktiga. En förväntad sysselsättningsökning i form av fler anställda, bättre lönsamhet och 
fler innovationer ute på marknaden. 

Ekonomi 
Den totala projektbudgeten mellan åren 2019-2022: 

Personal 3 911 000 kr 
Externa tjänster 9 340 753 kr 
Resor & Logi 482 000 kr 
Invest/material/ext lokaler 1 960 000 kr 
Schablon kostnader 2 506 247 kr 

Totala kostnader 18 200 000 kr 

Finansiering 
Skellefteå kommun 4 500 000 kr 
Älvsbyns kommun 300 000 kr 
Piteå kommun 2 220 000 kr 
Region Norrbotten 1 040 000 kr 
Region Västerbotten 1 040 000 kr 
Tillväxtverket/ERUF 9 100 000 kr 

Total finansiering 18 200 000 kr 

Kommunledningsförvaltningen yttrande 
Vår uppfattning är att detta samverkansprojekt ligger inom tillväxtprogrammet och utgör 
kärnan i kommunens arbete med det befintliga näringslivet samt understödjandet av 
innovationsutvecklingen i kommunen. Genom att medverka i detta projekt hoppas vi att det 
lokala näringslivet kommer att ges goda förutsättningar till att kunna skapa tillväxt samt bidra 
till en hållbar utveckling i regionen. 

Av ovanstående anledning föreslår Kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen 
bifaller ansökan och anslå medel från tillväxtpolitiska reserven för ändamålet. 
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Medfinansieringen fördelas på följande: 2019: 360 tkr 2020: 750 tkr 2021: 750 tkr 2022: 
360 tkr 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Majvor Sjölund (C), Elisabeth Vidman (S), Mats Dahlberg (MP), 
Anders Lundkvist (S) och Anders Nordin (SLP): bifall till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag med ändring att beslut om medfinansiering för 2022 tas senare i 
kommunstyrelsen under 2021 efter en utvärdering av projektet. 

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 Helena Stenbergs (S) förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 43 
Medfinansiering - Innovation Game 2.0 
Diarienr 19KS177 

Beslut 
Kommunstyrelsen att medfinansiera projektet Innovation Game 2.0 med 150 tkr för 2019, 
500 tkr för 2020 och 500 tkr för 2021. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 

Ärendebeskrivning 
Skellefteå Science City är huvudsökande. 
Detta projekt gäller medfinansiering till projekt Innovation Game 2.0 inom Regionalfond
Övre Norrland, insatsområde 3 med målet att stärka spelbranschen i regionen. Projektets 
partners är: Skellefteå Science City (huvudman), Skellefteå kommun, Boden Business 
Agency, Luleå Näringsliv AB och Piteå Science Park. 

Projektets syfte är att etablera en hållbar, innovativ utvecklingsmiljö för spelutveckling och 
spelrelaterad verksamhet i regionen. Projektet vill fortsätta stimulera tillväxt i spelföretag för 
att uppnå en kritisk massa av bolag och anställda. Projektet ska bland annat motverka 
kunskapsflykt efter genomförda utbildningar och attrahera unga och i synnerhet kvinnor till 
branschen. Exempelvis har Skellefteå på tre år gått från noll företag till 18 företag och 55 
anställda. I Norr- och Västerbotten finns snart ett 40-tal bolag. 

Att bygga en bransch tar däremot längre tid än tre år och detta är nästa nödvändiga steg för att 
skapa den kritiska massa av företag och arbetsplatser som behövs för att kunna erbjuda byten 
av anställningar och annat som definierar en etablerad bransch. 

Bakgrund 

Projektet Innovation Game 2.0 bygger vidare på projektet Innovation Game. Projektet 
Innovation Game startade 2016 och slutar under 2019. Piteå kommun gick då in med summa 
750 000kr/ 3 år som hämtades från insatsen i Arctic Game Lab. Piteå kommun fick alltså 
avgiftsfrihet under projektperioden. Arctic Game Lab är varumärket som ska marknadsföra 
regionen samt vara ansiktet utåt. Innovation Game har genomgående drivits utan rädsla att 
misslyckas, istället har man hela tiden följt upp vad man gjort samt anpassat arbetssätt och 
verktyg utifrån att genomföra saker. Utifrån förutsättningen att man började från ett nolläge, 
det vill säga att det knappt fanns någon spelbransch i regionen, var planen att i början av 
projektet göra så mycket man bara hann och sedan smalna av. 

Vad man ser efter några år med Innovation Game är en direkt koppling mellan storleken på 
den kommunala satsningen och utfallet i form av antalet professionella skattebetalande 
utvecklare på orten. Exempelvis Skellefteå har satsat mest och där finns idag 21 studios med 
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70 professionella spelutvecklare och nästan 200 spelstuderande på fem utbildningar. Detta 
från ett utgångsläge med en nolla i alla kolumner. Givetvis har Skellefteå lyckats rekrytera 
duktiga projektledare men dessa rekryteringar hade aldrig skett utan att kommunen prioriterat 
satsningarna. I Piteå har man inte sett denna utveckling på grund av att det saknats en rejäl 
satsning lokalt. Det är därför Innovation Game 2.0 ska tillföra just detta. Man har dessutom 
arbetat för att musik för spel ska bli ett strategiskt område för musikindustrin i Piteå att 
utveckla. I detta har Framnäs, Musikhögskolan, Rise och BD-pop engagerats. 

Vår senaste mätning påvisar (för spelbranschen i regionen): 
39 företag (upp från 5 företag 2014) 
Siffror från rundringning (med 27 svarande företag) 
- 167 anställda (upp från 106 st, februari 2017) 
- 15 % kvinnor (upp från 9 %, februari 2017) 
- 7,5 % utrikes födda (marginell ökning av antal) 
- Störst efterfrågan var stöd inom: Kapitalanskaffning, marknadsföring och rekrytering 
I fortsättningsprojektet Innovation Game 2.0 avser man att ytterligare fokusera på det som 
fungerat men även gå ett steg längre genom en tydlig satsning på de nya företagen och lokala 
aktiviteter som tar tillvara på dom enskilda kommunernas respektive förutsättningar och 
profilering. 

Målgrupper 
- företag i spelbranschen samt spelrelaterade verksamheter 
- nyföretagare och befintliga företag inom spelutveckling samt närliggande verksamheter 
- yrkesverksamma i andra delar av Sverige/världen som kan lockas till etablering i regionen 
- unga vuxna och speciellt kvinnor, utrikesfödda och personer med funktionsvariationer 
- företag i traditionella branscher i behov av innovation och programmerings-/spelkompetens 
- kommunala och regionala aktörer inom innovationssystemet 
- utbildningsanordnare och studerande 
- investerare. 

Kortsiktiga mål 
Företagande - Projektet genomsyras av en vilja att skapa och stärka spelbolag i regionen. 
Därför är förväntningarna höga avseende fler spelföretag, fler anställda och högre omsättning. 
Detta kan man nå genom att dela nätverk och teknikpool med spelföretagen, erbjuda 
exponering på mässor och events, stödja med affärsutveckling, ge dem åtkomst till 
spetskompetens och metodutveckling och därför tillför vi värde även till verksamma aktörer -
samtidigt som vi låter blivande och nystartade spelbolag få ta del av dessa värdefulla och 
kompetenta kontaktytor. Via Pitchtävlingar där spelbolag får lyfta sina spelprojekt inför en 
jury, ger vi dem erfarenhet att sälja in sina idéer mot kapital och publicister samtidigt som 
vinnarna får möjlighet till ökad exponering via mässor. Teknikstöd i form av “tekniklådor” 
med hård- och mjukvara för spelutveckling kommer att skapas och finnas tillgängliga i alla 
kommuner. 

SPELBRANSCHKOMPETENS - Projektet vill färga företag, utbildningar och inkubatorer 
med spelbranschkompetens och -erfarenhet men har inga ambitioner att utveckla egna 
funktioner. På detta sätt förbättras möjligheterna för projektet att skapa hållbara effekter. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

           
 

 
 

              
      

              
              

          
         

         
            

 
 

 
  

                                                                     
                                                            

                                                                     
                                               

                  
            

                                                                                                                                     
                             

 
                                                      

                                                               
                                                             
                                                                                      
                                                        
                                                     

                          
                                                  

 
 

                 
                 

           
             

            
                

                 
               
           

       

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 11 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(11 av 885)

Detta innebär att innovationssystemets aktörer, exempelvis science parks och inkubatorer, är 
möjliga samarbetsparter. 

Långsiktiga Mål 
ATTRAKTIV REGION - På längre sikt kommer ett stort antal spelföretag och de positiva 
kringeffekter detta ger, göra regionen mer attraktiv.
MER JÄMSTÄLLD BRANSCH - Vi hoppas få spelbranschen i regionen att ta tillvara på 
mångfald i ålder, kön, etnicitet och funktionsvariation - från vilket de sedan bygger extra 
starka produkter och tjänster. Regionens spelbransch blir världsledande vad gäller 
jämställdhet - vilket i sin tur bidrar ytterligare till attraktionskraften.
YNGRE MEDELÅLDER OCH HÖGRE UTBILDNINGSNIVÅ - Större inflyttning och 
minskad utflyttning. Detta sänker i sin tur medelåldern och höjer utbildningsnivån i regionen. 

Ekonomi 

Total projektbudget 2019-2022 
Personal 7 980 500kr 
Externa tjänster 15 535 000kr 
Resor/logi 2 501 348kr 
Material/externa lokaler 4 180 000kr 
Schablonkostnader (ex. lönebikostnader) 4 603 152kr 
Totala kostnader 3 
4800 000kr 

Finansiering 
Skellefteå Kommun 2 400 000kr 
Piteå Kommun 1 500 000kr 
Luleå Kommun 2 400 000kr 
Boden Kommun 2 400 000kr 
Region Norrbotten 6 300 000kr 
Region Västerbotten 
EU, Regionala fonden Övre Norrland 

2 400 000kr 
17 400 000kr 

Total medfinansiering 34 800 000kr 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Vi gör bedömningen att Piteå Kommun bör delta i detta projekt. För Piteås del innebär det att 
vara med och utveckla en ny bransch där musik och ljud för spel efterfrågas allt mer. Detta 
kommer att ske i samarbete med Musikhögskolan och nyetablerade låtskrivarcentrum samt 
utbildningar inom bland annat ljudteknik. Detta skulle även kunna skapa nya intressanta och 
innovativa utbildningar på Musikhögskolan framgent och på så sätt även attrahera företag 
inom branschen att hyra in sig på, samt skapa kluster på Acusticum. Det gäller att vara 
attraktiv och följa trender inom olika segment och detta är en del av vad som skullen kunna 
göra Musikhögskolan än mer attraktiv igen. Sist och inte minst ligger satsningen i linje med 
Piteå kommuns insatser på de kulturella och kreativa näringarna, däribland spelutveckling 
som bedrivs inom ramen för Piteå Science Park. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Majvor Sjölund (C), Mats Dahlberg (MP), Anders Nordin (SLP), 
Elisabeth Vidman (S) och Helén Lindbäck (KD): bifall till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag med justering av medfinansiering till 500 tkr år 2021 och ändring 
att beslut om medfinansiering för 2022 tas senare i kommunstyrelsen under 2021 efter en 
utvärdering av projektet. 

Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV): avslag till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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(13 av 885)

§ 44 
Medfinansiering projektet – Fånga Energin Fas 2 
Diarienr 19KS73 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet ”Fånga Energin Fas 2” med 200 tkr för 2019 och 
200 tkr för 2020. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 

Ärendebeskrivning 
Investeringar i Norrbotten är huvudsökande. Projektet syftar till att norra Sverige ska 
uppfattas som ett självklart alternativ för etablering av verksamhet inom batteriindustri eller 
närliggande områden. Norrbotten, norra Sverige och Sverige som nation har goda möjligheter 
att i den framtida utvecklingen finnas med och driva en hållbar tillväxt kopplat till framtidens 
hållbara transporter. 

Intresset runt li-jonbatterier har under det senaste året skjutit i höjden på ett anmärkningsvärt 
sätt. Eldrivna fordon fortsätter att ta marknadsandelar, och genom ökade krav på minskade 
CO2 utsläpp från Europaparlamentet förväntas efterfrågan öka ytterligare. När det gäller 
biltestnäringen i A-kommunerna så har test av el-och hybridbilar ökat markant. Projektägaren 
Investeringar i Norrbotten vill med nya partners i detta projekt samt upparbetade kontakter i 
Fas 1 verka för fler etableringar inom värdekedjan för batterier genom att inleda projektets fas 
2 utifrån resultat som marknadsbearbetningen i fas 1 har genererat. 

Bakgrund 
Fånga energin fas 1 bygger på en förstudie som genomfördes av Luleå Näringsliv AB under 
2016. Den visar på flera möjliga potentiella etableringar av verksamheter inom energilagring 
och batterihantering, dvs från tillverkning till återvinning med tillhörande utveckling. 
Norrbotten, norra Sverige och Sverige som nation har goda möjligheter att i den framtida 
utvecklingen finnas med och driva en hållbar tillväxt. Begränsade resurser innebär att 
regionen behöver sätta prioriteringar för vad vi kan och ska göra i en region. Erfarenheter 
visar också att kraftsamling och specialisering måste till för att kunna vara excellenta inom ett 
eller ett fåtal områden. Det handlar om att ackumulera den kritiska massa av resurser och 
aktörer som krävs för att bli så pass excellent. 

Den nationella nivån – Business Sweden, Team Sweden Invest och Regeringskansliet – 
samarbetar med Investeringar i Norrbotten för att utveckla och stärka Sverige som ledande 
nation i Europa när det gäller elintensiva industriinvesteringar. Norrbotten blir den ledande 
platsen där låg elkostnad och minskade koldioxidutsläpp förknippas med produktion. Det 
utgör tillsammans faktorer som utvecklat vårt regionala affärserbjudande, inom värdekedjan 
batteritillverkning, till att även bli det nationella affärserbjudandet. Man kan se norra Sverige 
som testregion för att utveckla batterier med längre räckvidd. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Under fas 1 av ”Fånga energin” har marknadsbearbetningen lett till följande: 
• Aktiv dialog med ett 40-tal bolag inom värdekedjan för batterier, hela vägen från gruvbolag 
via batteritillverkare och fordonstillverkare till aktörer inom återvinning. 
• 8 st. genomförda affärs/säljmöten med bolag i Sydkorea v 41, 2018 
• 2 st. genomförda affärs/säljmöten i Tyskland v 47, 2018 
• 6 st. genomförda affärs/säljmöten i Kina v 48, 2018 
• 3 nya undertecknade sekretessavtal med bolag som är intresserade av norra Sverige 
• 4 bolag som vill veta mera om regionen 

Syfte och målsättning 
Projektet syftar till att norra Sverige ska uppfattas som ett självklart alternativ för etablering 
av verksamhet inom batteriindustri eller närliggande områden. Norra Sverige ska vara det 
område där man kan producera batterier med lägsta CO2 utsläppen. Efter Fas 1 kan vi 
konstatera att norra Sverige har en tydlig marknadsposition inom området batteriproduktion. 
Efter Fas 2 ska norra Sverige även driva pågående etableringsprocesser samt börjat 
positionera sig inom FoU och återvinning: 
• Batteriproduktion
• Återvinning 
• FoU 

Exempel på etableringsprocess inom värdekedjan batterier kan motsvara ca 200 
arbetstillfällen, investering på flera miljarder kronor och ca 10 – 20 ha industrimark. 

Mål 
Projektet ska vid Fas 2 utgång 2020 uppnått/genomfört: 
• 40 företagsmöten nationellt och internationellt, inkluderat möten med de under Fas 
1upparbetade kontakter samt nya kontakter. 
• 4 sitebesök av presumtiva etablerare i regionen 
• 1 – 3 pågående etableringscase 
• Norra Sverige ska av omvärlden uppfattas som ett tydligt och attraktivt alternativ för 
etablering 

Projektet kommer att utvärdera utfallet av aktivitetsindikatorerna. Detta kommer att anges i 
läges och slutrapporter. 

Målgrupp 
Internationella och nationella företag med tillväxt- och expansionsplaner inom värdekedjan 
för batterier: 
• Råmaterialproducenter 
• Materialtillverkare 
• Batteritillverkare 
• Fordonstillverkare (inkluderar även buss och fartyg) 
• Bärbar elektronik och övriga batteribaserade konsumentprodukter samt medicinska 
tillämpningar
• Återvinning 
• FoU 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Ekonomi 
Total projektbudget 2019-2020 
Projektledning 450 000kr 
Externa affärskonsulter 2 000 000kr 
Marknadsföring/mässor/events 300 000kr 
Resor/logi 300 000kr 
Administration 50 000kr 
Totala kostnader 3 100 000kr 

Finansiering 
Region Norrbotten 1 200 000 
Piteå Kommun 400 000kr 
Luleå Kommun 500 000kr 
Boden Kommun 400 000kr 
Älvsbyn Kommun 200 000kr 
Investeringar i Norrbotten /Node Pole 400 000kr 
Total medfinansiering 3 100 000kr 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Vi gör bedömningen att Piteå Kommun bör delta i detta projekt som är en naturlig fortsättning 
på Fas 1. Intresset runt li-jonbatterier har under det senaste året skjutit i höjden på ett 
anmärkningsvärt sätt. Eldrivna fordon fortsätter att ta marknadsandelar, och genom ökade 
krav på minskade CO2-utsläpp från Europaparlamentet kommer efterfrågan att öka 
ytterligare. 

Diskussionen kring utsläppen vid tillverkningen av batterier kring eldrivna fordon börjar på 
allvar att ta fart, och fler och fler internationella undersökningar dyker upp som pekar på att 
CO2-utsläppen vid tillverkning i länder som Kina, Tyskland, Polen och Ungern kommer att 
utgöra ett problem. Genom detta projekt hoppas vi att intresset ökar än mer vad Piteå 
kommun kan erbjuda när det gäller industrimark på Haraholmen samt grön el från 
Markbygden till framtida etableringar. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD): bifall 
till kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

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. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 45 
Ansökan om Landsbygdsmedel – Piteå Snöskoterklubb 
Diarienr 19KS68 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Piteå Snöskoterklubb 150 tkr till kvalitetssäkring av vinterleder i 
samråd med kommunen. 

Medel anvisas från Utvecklingspeng Landsbygd. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beviljade 2016-11-28 § 306, Piteå Snöskoterklubb 150 tkr från 
Utvecklingspeng Landsbygd. Beslutet togs under förutsättning att övrig finansiering och 
medfinansiering beviljas. 

Tyvärr fick föreningen ett negativt beslut från Jordbruksverket och Allmänna Arvsfonden då 
projektet inte var nog nyskapande. Därmed betalas inte heller de 312 tkr från Allmänna 
Näringslivsfonden ut. Det beroende på att även det beslutet, taget 2017-04-10 § 1, togs under 
förutsättning att övrig finansiering och medfinansiering beviljas. Det innebär att det stora 
projektet, d v s investering i verkstadslokal, inte blir av. 

En ny ansökan har lämnats in från föreningen som vill genomföra delar av det planerade 
projektet genom att rusta upp och dra om vinterleder så att de används, leder röjs upp, 
enhetliga skyltar skaffas och broar byggs samt att sladdekipage ersätts och rustas upp. 

Kvalitetssäkring av vinterleder är en viktig fråga även för kommunen och i samråd med 
föreningsrepresentanter och representanter från kommunen har diskussioner förts om 
föreningens möjligheter att åtgärda och förbättra ledkvalitén. Föreningen är intresserad av att 
utföra arbetet och har bra kännedom om prioriterade områden och leder. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ger Piteå Snöskoterklubb 
möjlighet att använda det beviljade bidraget på 150 tkr till kvalitetssäkring av vinterleder i 
samråd med kommunen. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C) och Anders Nordin (SLP): bifall till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag med ändring att medel tas från Tillväxtpolitiska reserven. 

Helena Stenberg (S), Karl-Erik Jonsson (M) och Mats Dahlberg (MP): 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. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 46 
Ansökan från Piteå Byaforum - hemsidan pitea.se 
Diarienr 19KS91 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Piteå Byaforums ansökan om att hjälpa till att uppdatera hemsidan -
pitea.se. 

Reservation 
Majvor Sjölund (C), Johannes Johansson (C), Johnny Åström (SJV), Anders Nordin (SLP), 
Karl-Erik Jonsson (M), Daniel Bergman (M) och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Piteå Byaforum är ett kommunövergripande byanätverk som driver de frågor som de anser är 
angelägna för landsbygden som helhet. De har inkommit med en ansökan om att få hjälpa till 
med att synliggöra landsbygden på Piteå kommuns hemsida. 

Efter att de har granskat kommunens hemsida tycker Byaforum att Landsbygden syns för 
dåligt på hemsidan. Piteå Byaforum ansöker om att få: 
• Insamling av information, statistik etc. 
• Textbearbetning. 
• Genomgång av kommunens bildarkiv – val av lämpliga foton. 
• Genomgång av kommunens digitala kartor – eventuella kompletteringar. 
• Samarbete med kommunens IT-avdelning – för publicering av material, länkning etc. 
• Ta fram en strategi för framtida kompletteringar, uppdateringar mm. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Hemsidan pitea.se ska berätta om kommunens verksamhet och om Piteå som plats. Sidan ska 
uppfylla många målgruppers önskemål och blir därför inte specifik för landsbygd. Pitea.se är 
kommunens hemsida, där kommunikationsavdelningen tillsammans med berörda avdelningar 
har ansvaret för att uppdatera och göra ändrar på sina sidor. Föreningar och nätverk kan, som 
andra medborgare, påpeka fel och brister på kommunens hemsida via www.pitea.se. 
Uppdatering av pitea.se sker regelbundet och en uppdatering av pitea.se/landsbygd är 
påbörjad av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Anders Nordin (SLP), Karl-Erik Jonsson (M) 
och Helén Lindbäck (KD): avslag till förslaget, istället yrkas att kommunstyrelsen 
ger samhällsbyggnad i uppdrag att i samråd med Piteå Byaforum uppdatera sidor om Piteås 
landsbygd, i syfte att ge korrekt och relevant information för medborgare, näringsliv och 
inflyttare. 

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 
 §34 Ansökan från Piteå Byaforum - hemsidan pitea.se 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 47 
Sprinklersystem Hummerstigen 
Diarienr 18KS852 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår yrkan om investeringsbudget för installation av verksamhetsanpassat 
brandskydd till LSS-boende för barn och unga på Hummerstigen. 

Ärendebeskrivning 
Avdelningen Stöd och omsorg har av socialnämnden fått i uppdrag att under våren 2019 
öppna LSS boende för barn- och unga. Den tilltänkta lokalen på Hummerstigen har idag inte 
ett tillräckligt brandskydd för vad verksamheten kräver. Enligt Statens räddningsverks 
föreskrifter (SRVFS 2003:10), lagen om skydd mot olyckor, samt Boverkets byggregler, 5 b-
klassad verksamhet är skyldig att rusta med sprinklersystem. 

Socialnämndens beslut 2018-12-19 § 248 
Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om investeringsbudget för 2019 på 650 tkr för 
installation av verksamhetsanpassat brandskydd till LSS-boende för barn och unga på 
Hummerstigen. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen beviljar principiellt inte sidoordnade budgetäskanden om det 
inte finns mycket särskilda skäl och att frågan inte kunnat förutses. Socialnämnden bör 
inventera sina samtliga bostäder och göra en bedömning om behov av investering i 
sprinklersystem m.m. och återkomma i Verksamhetsplaneringen för 2020-2022 med ett 
sammantaget äskande. Kommunledningsförvaltningen anser därför att yrkan ska avslås, om 
investeringsbudget för installation av verksamhetsanpassat brandskydd till LSS-boende för 
barn och unga på Hummerstigen. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C): avslag till kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Helena Stenberg (S) och Johnny Åström (SJV): 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. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 48 
Begäran om medel ur centrala potten för exploatering villaområden 
Strömnäsbacken 
Diarienr 19KS98 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar reserverade medel på 4,9 mkr för exploatering av villaområden 
Strömnäsbacken. 

Medel lyfts från kommunstyrelsens centrala pott ”Exploatering för ökad befolkning". 

Ärendebeskrivning
Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att till 2020 bli 43 000 invånare och till 2030, 46 
000 invånare. Efterfrågan på kommunala tomter är högt och detta ställer krav på kommunen 
att erbjuda medborgarna tillgång till attraktiva boendemiljöer. 

Strömnäsbacken etapp 1 avser byggnation av infrastruktur inför ett nytt bostadskvarter på 24 
tomter och en förskola. 2018 påbörjades byggnation av gator och gång- och cykelvägar (ca 
750 meter villagata och 390 meter gång och cykelväg inom området). 

PEAB är upphandlad entreprenör för alla infrastrukturåtgärder på etapp 1. I entreprenaden ska 
PEAB utföra nybyggnation av lokalgator, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar 
(på uppdrag av Pireva), el- och bredband (på uppdrag av PiteEnergi) samt en ombyggnation 
av Nötövägen. Nötövägen är i väldigt dåligt skick och kommer få ny överbyggnad, 
busshållplatser och en parallell gång och cykelväg. PEAB är nu nästan klar med va-
ledningarna inklusive servisledningar, ca 100 meter kvarstår samt dagvattenåtgärder. Gatan är 
grovterrasserad och i vår fortsätter PEAB färdigställande av lokalgator, gång- och cykelvägar 
samt ombyggnation av Nötvägen. 

Projektet beräknas vara färdigställt hösten 2019. Exklusive beläggning av lokalgator som 
planeras utföras 2020. Upphandlad summa är 9,6 Mkr, varav 4,7 Mkr är upparbetade. 
Kvarstående kostnader för 2019 är 4,9 Mkr. Av etapp 1 återstår det därefter 500 tkr för 
beläggning av lokalgator som kommer äskas i Verksamhetsplaneringen för 2020-2022. 

Cirka 480 personer står i villatomtkön. Den 16 januari hölls ett informationsmöte om 
Strömnäsbacken och därefter påbörjas fördelning och försäljning av tomterna. Intresset för 
tomterna var stort. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-01-17 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner begäran om att lyfta reserverade investeringsmedel på 
4,9 Mkr till Strömnäsbacken från kommunstyrelsens centrala pott ”Exploatering för ökad 
befolkning”. 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar över ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Johnny Åström (SJV) och Daniel Bergman (M): bifall till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 49 
Begäran om överföring av medel ur centrala potten – Attraktiv 
arbetsgivare och kompetensöverföring 
Diarienr 19KS117 

Beslut 
Kommunstyrelsen överför reserverade medel på 1 mkr från kommunstyrelsens centrala pott 
till kommunledningsförvaltningen för arbete med attraktiv arbetsgivare, kompetensförsörjning 
och kompetensöverföring. 

Ärendebeskrivning
I den centrala potten finns medel avsatta för att aktivt arbeta med attraktiv arbetsgivare, 
kompetensförsörjnings insatser och kompetensöverföring vid generationsväxling. 

Piteå kommun genomför ca 500 rekryteringar per år för tillsvidare- och månadsanställningar. 
Konkurrensen på arbetsmarknaden är stor då de flesta arbetsgivare har samma situation vilket 
bidrar till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Något som kommunen redan märker, 
glädjande är att antalet som söker arbete har ökat något under 2018. 

För att vara konkurrenskraftig måste Piteå kommun stärka sitt arbetsgivarvarumärke genom 
att både arbeta aktivt internt för att motivera och stimulera medarbetare att fortsätta utvecklas 
hos arbetsgivaren, samtidigt som den externa marknadsföringen är viktig. 

För att säkra kvalitet i våra verksamheter är en planerad kompetensöverföring viktig. 

Yrkanden 
Johnny Åström (SJV): bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

       

          
           

             
        

                
            

             
          

              
         
          

           
  

        
         

           
             

        

          
 

     

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 23 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(23 av 885)

§ 50 
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018 
Diarienr 19KS150 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan uttryckt att Piteå kommuns styr- och 
ledningsprocess utgör grunden i kommunens internkontroll. För att säkerställa och tydliggöra 
att arbetet med intern styrning och kontroll sker inom respektive nämnd och bolagsstyrelse 
har en policy för intern styrning och kontroll utarbetats. 

I policyn anges att ”med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att 
nämnder/styrelser med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Rapportering sker enligt fastställd tidsplan i månads- och delårsrapporter samt årsredovisning. 

Nämnden/styrelsen ska årligen också upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att: 
- Verksamheten lever upp till de av fullmäktige fastställda målen 
- Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs. med god ekonomisk 
hushållning 
- Informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, 
tillförlitlig och tillräcklig 
- De lagar, regler och riktlinjer som finns följs 
- Möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs 

Ovan nämnda plan ska systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas. 
Nämnden/styrelsen ska årligen besluta om de bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Vid bedömning ska iakttagelser som lämnas vid revision/tillsyn beaktas. 

För kommunstyrelsens ansvarsområde bedöms sammantaget att den interna kontrollen anses 
vara tillräcklig. 

Beslutsunderlag 
 Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
    

 

      

        
   

         
 

             
 

 

    
    

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 24 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 
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§ 51 
Årsredovisning av kommunstyrelsens förvaltningar 2018 
Diarienr 19KS128 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisning av kommunstyrelsens förvaltningar 2018. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen och Räddningstjänsten har upprättat förslag till årsredovisning 
2018 för kommunstyrelsens förvaltningar. 

Yrkanden 
Johnny Åström (SJV): bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning för kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen 
 Årsredovisning för kommunstyrelsen - räddningstjänsten 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 52 
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 
Diarienr 19KS151 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens internkontrollplan 2019. 

Ärendebeskrivning 
Styr- och ledningsprocessen utgör grunden för Piteå kommuns internkontroll. 

Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan uttryckt att Piteå kommuns styr- och 
ledingsprocess utgör grunden i kommunens internkontroll. För att säkerställa och tydliggöra 
att arbetet med intern styrning och kontroll sker inom respektive nämnd och bolagsstyrelse 
har en policy för intern styrning och kontroll utarbetats. 

Policyn ingår tillsammans med övriga styrdokument i Piteå kommuns styr- och 
ledningsprocess. I policyn finns angivet att ”med intern styrning och kontroll avses den 
process som syftar till att nämnder/styrelser med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de föreskrifter som 
gäller för verksamheten". 
Rapportering sker enligt fastställd tidplan i månadsrapporter, delårsrapport och 
årsredovisning. Nämnden/styrelsen ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå 
säkerställa att: 
- Verksamheten lever upp till de av kommunfullmäktige fastställda målen 
- Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs med god ekonomisk 
hushållning 
- Information om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, 
tillförlitlig och tillräcklig 
- De lagar, regler och riktlinjer som finns följs 
- Möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs 

Den interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och 
bedömas. Nämnden/styrelsen ska årligen besluta om de bedömer om den interna kontrollen är 
tillräcklig. Vid bedömning ska iakttagelser som lämnas vid revision/tillsyn beaktas. 

För kommunstyrelsens ansvarsområde föreslås särskilda utvärderingar och rutinkontroller för 
2019 enligt bilaga. 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S): bifall kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag med 
komplettering under Utlämning av information, lägga till leverantörer i riskbeskrivningen. 

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

Beslutsunderlag 
 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 53 
Instruktion för kommunchefen 
Diarienr 19KS61 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Instruktion för kommunchefen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunallagen (2017:725) ska styrelsen utse en direktör/kommunchef. 
Kommunchefen ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den 
förvaltning som finns under styrelsen (7 kap 1§). 

Dessutom ska styrelsen i en instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen 
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa kommunchefens övriga uppgifter. (7 kap 
2§) 

Beslutsunderlag 
 Instruktion för kommunchef 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 54 
Riktlinjer för aktiva åtgärder för arbetslösa 
Diarienr 19KS121 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för aktiva åtgärder för arbetslösa. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har tidigare antagit riktlinjer för subventionerade anställningar och 
kommunalt arbetsmarknadsprogram (KAP). Dessa har inför revidering beretts i 
samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden. 

Bakgrund 
2005 beslutade Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning, numera 
Samhällsbyggnadsnämnden, att införa KAP för ungdomar under 25 år som uppbär stöd till 
försörjning. I huvudsak kompletterar programmet arbetsförmedlingens insatser för unga som 
inte får ta del av statliga program. 

Sedan 2014 har Samhällsbyggnad även arbetat med att ta emot den över 25 år som uppbär
stöd till försörjning. Även här som ett komplement till arbetsförmedlingens insatser för den 
som inte kan ta del av statliga program. För båda grupperna är det Socialtjänsten som bedömt 
vem som anvisas till programmet. 

I dag märks att fler personer som är i behov av försörjningsstöd ofta står långt från 
arbetsmarknaden, samtidigt som arbetslivet har svårt att rekrytera arbetskraft med önskvärd 
kompetens. Fler av dessa personer är inte kvalificerade för arbetsförmedlingens 
programverksamhet. Utifrån detta krävs samordnade insatser och aktivitet för att personer inte 
ska fastna i ett långt passivt försörjningsstöd utan i stället bli en del av den funktionella 
arbetskraften. 

Piteå kommun har under långt tid samverkat med Arbetsförmedlingen och där förenat rollen 
som arbetsgivare med att erbjuda möjligheter till arbete och sysselsättning för dem som står 
utanför ordinarie arbetsmarknad. Detta sker med olika former av arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder som subventionerade anställningar och olika praktikmöjligheter. Förutom 
subventionerade anställningar har Piteå kommun ett eget program för anställningar, Tillfälliga 
kommunala anställningar (TKA), för människor med försörjningsstöd, ofta med 
försörjningsansvar mot barn och som inte är kvalificerade för subventionerade anställningar 
via Arbetsförmedlingen. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-11-21 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revideringen av Riktlinjer för Kommunalt 
arbetsmarknadsprogram (KAP). 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar riktlinjen till kommunstyrelsen för antagande. 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner reviderade Riktlinjer för subventionerade 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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anställningar. 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar riktlinjen till kommunstyrelsen för antagande. 

Socialnämndens beslut 2018-11-21 
Socialnämnden godkänner den föreslagna revideringen av riktlinjerna för Kommunalt 
arbetsmarknadsprogram och föreslå kommunstyrelsen att anta föreslagna riktlinjer. Förslaget 
ges under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden fattar samma beslut som 
Socialnämnden. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att se över kommunens styrande dokument så 
att dessa blir tydligare för medborgarna. Då båda riktlinjerna handlar om Piteå kommuns 
engagemang för arbetslösa föreslås att riktlinjer för subventionerade anställningar och 
kommunala arbetsmarknadsprogram slås samman till ett dokument, Riktlinjer för aktiva 
åtgärder för arbetslösa. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för aktiva åtgärder för arbetslösa 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 55 
Riktlinjer för Kommunala arbetsmarknadsprogram (KAP) 
Diarienr 18KS770 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för Kommunala arbetsmarknadsprogram (KAP) 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att se över kommunens styrande dokument så 
att dessa blir tydligare för medborgarna. Riktlinjerna för kommunala arbetsmarknadsprogram 
och Riktlinjer för subventionerade anställningar handlar båda om Piteå kommuns 
engagemang för arbetslösa och föreslås därför slås samman till ett dokument, Riktlinjer för 
aktiva åtgärder för arbetslösa. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 56 
Riktlinjer för subventionerade anställningar i Piteå kommun 
Diarienr 18KS771 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver riktlinjer för subventionerade anställningar. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att se över kommunens styrande dokument så 
att dessa blir tydligare för medborgarna. Riktlinjerna för kommunala arbetsmarknadsprogram 
och Riktlinjer för subventionerade anställningar handlar båda om Piteå kommuns 
engagemang för arbetslösa och föreslås därför slås samman till ett dokument, Riktlinjer för 
aktiva åtgärder för arbetslösa. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 57 
Särskilt beslut om årsarvodering 
Diarienr 19KS160 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsnämndens ordförande och tillika 
kommunstyrelsens andre vice ordförande erhåller årsarvode med 62 %. 

Beräkning sker i enlighet med Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns 
förtroendevalda och beslutet ska bifogas denna. 

Ärendebeskrivning 
I Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda fastslås att kommunstyrelsen fattar särskilt 
beslut om årsarvode till förtroendevald som innehar fler än ett kommunalt uppdrag vilka 
tillsammans uppgår till minst 40 % av kommunalrådsarvodet. 
Det sammanlagda begränsade årsarvodet för uppdragen som samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande och kommunstyrelsens andre vice ordförande uppgår till 50%. Vid bedömning av 
den sammanlagda deltidsgraden ska alla uppdrag som medger begränsat årsarvode 
medräknas. I och med att årsarvodet överstiger 40% av årsarvode utgår ingen ersättning för 
nämndinterna uppdrag utöver årsarvodet och ersättning för kostnader. Därav är årsarvodet 
förhöjt gentemot en rak sammanslagning av de två respektive uppdragen. 

Det särskilda beslutet utgår från och har företräde före vad Bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda föreskriver. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 58 
Årsredovisning 2018 - AB Furunäsets Fastigheter 
Diarienr 18KS798 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för AB Furunäsets Fastigheter, räkenskapsåret 
2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för AB Furunäsets Fastigheter, räkenskapsåret 2018 föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning AB Furunäsets Fastigheter 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 59 
Årsredovisning 2018 - Hedfastigheter i Piteå AB 
Diarienr 18KS799 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Hedfastigheter i Piteå AB, räkenskapsåret 
2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Hedfastigheter i Piteå AB, räkenskapsåret 2018 föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Hedfastigheter AB 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 60 
Årsredovisning 2018 - Nevatko AB 
Diarienr 18KS800 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Nevatko AB, räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Nevatko AB, räkenskapsåret 2018 föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Nevatko AB 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 61 
Årsredovisning 2018 - PiteEnergi Handel AB 
Diarienr 18KS795 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för PiteEnergi Handel AB, räkenskapsåret 
2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för PiteEnergi Handel AB, räkenskapsåret 2018 föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning PiteEnergi Handel AB 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 62 
Årsredovisning 2018 - Norrgasol AB 
Diarienr 18KS796 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Norrgasol AB, räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Norrgasol AB, räkenskapsåret 2018 föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Norrgasol AB 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 63 
Årsredovisning 2018 - Lillpite Kraft AB 
Diarienr 18KS802 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Lillpite Kraft AB, räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Lillpite Kraft AB, räkenskapsåret 2018 föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Årserdovisning Lillpite Kraft AB 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 64 
Årsredovisning 2018 - Norrfab i Piteå AB 
Diarienr 18KS801 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Norrfab i Piteå AB, räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Norrfab i Piteå AB, räkenskapsåret 2018 föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Norrfab AB 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 65 
Årsredovisning 2018 - Trähallen AB 
Diarienr 18KS797 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Trähallen AB, räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Trähallen AB, räkenskapsåret 2018 föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Trähallen AB 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 66 
Remiss angående Storblåliden Vind AB:s ansökan om tillstånd att få 
höja totalhöjden från 200 m till 250 m på vindkraftsanläggningen på 
berget Stor-Blåliden i Piteå kommun 
Diarienr 18KS819 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet till Remiss - Storblåliden Vind AB:s ansökan om tillstånd 
att få höja totalhöjden från 200 m till 250 m på vindkraftsanläggningen på berget Stor-
Blåliden i Piteå kommun. 

Ärendebeskrivning
Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Norrbottens län har efterfrågat 
kommunstyrelsen i Piteås beslut gällande kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken för 
Storblåliden Vind AB:s sökta ändring av tillstånd på berget Stor-Blåliden. 

Den sökta ändringen innebär att de åtta tillståndsgivna vindkraftverken ska få höjas från 
maximalt 200 meter till en maximal höjd om 250 meter. Storblåliden Vind AB har på platsen 
hittills uppfört två av de åtta tillståndsgivna vindkraftverken. 

Området ligger i direkt anslutning till den storskaliga utbyggnaden av vindkraft i 
Markbygden, där det av regeringens tillåtlighetsbeslut lämnats tillstånd för upp till 1 101 
vindkraftverk. Stor-Blåliden är utpekat som lämplig för vindkraft i kommunens framtagna 
vindbruksplan (tematiskt tillägg till översiktsplanen). 

Miljö- och tillsynsnämnden kommer även att yttra sig gällande själva tillsynsärendet enligt 9 
kapitlet miljöbalken till miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Länk till Länsstyrelsens alla handlingar: 
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/6CvMf10eNhNnMjyRVuTdv4 

Miljö- och tillsynsnämndens delegationsbeslut 2019-01-21 
Miljö- och tillsynsnämnden i Piteå kommun anser att kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken 
kan lämnas, eftersom att området är utpekat som lämpligt för vindkraft i kommunens 
framtagna vindbruksplan. 

Miljö- och tillsynsnämnden vill påpeka att den kommunala vindbruksplanen baseras på en 
högsta höjd om 200 meter, den sökta ändringen innebär en maximal höjd om 250 meter. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Storblåliden vind har sedan tidigare ett tillstånd som innebär vitt ljus som hindersmarkering. 
Att en höjning till 250 meter söks medför inte någon egentlig förändring av bolagets 
skyldigheter att hindermarkera. Dessutom ligger Storblåliden Vind i ytterkant av en annan 
etablering och är egentligen omgärdat av denna som har tillstånd att uppföra vindkraftsverk 
med en höjd av 200 meter där hindersmarkering ska ske med vitt ljus. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Det andra tillståndet innehas av Enercon och benämns som Etapp 2 Markbygden. Etapp 2 har 
fått Regeringens tillåtlighet respektive Miljöprövningsdelegationens tillstånd enligt 
miljöbalken för uppförande av vindkraftsverk upp till 200 meter. Sådana vindkraftsverk ska 
hindersmarkeras med vitt ljus. 

Sammantaget medför detta att Piteå kommun anser att Storblåliden Vinds ansökta höjning av 
vindkraftsverk från 200 meter till 250 meter inte kommer att påverka varken upplevelse av 
hindersmarkering i det hela området eller riskera olägenhet för människor eller miljön. 
Kommunledningsförvaltningen stödjer därför Miljö- och tillsynsnämndens förslag att 
kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken kan lämnas, eftersom området är utpekat som 
lämpligt för vindkraft i kommunens framtagna vindbruksplan. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 67 
Utvecklingsplan Centrum Luleå kommun 
Diarienr 19KS101 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande till Utvecklingsplan Luleå Centrum. 

Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har tagit del av Utvecklingsplan centrum Luleå. Luleå har en viktig roll i 
regionen och ett attraktivt centrum i Luleå är bra för hela regionen. Piteå kommun vill särskilt 
lyfta vikten av en god och sammanhållen kollektivtrafik som möjliggör att medborgare i 
Luleå och Piteå har möjlighet att ta del av varandras stadsliv och evenemang. 

Inriktningen med ett samlat resecentrum är mycket positivt och ökade möjligheter att även ta 
sig Luleå Airport stärker dess roll som hela regionens flygplats. Viktigt från Piteå kommuns 
sida är här att den lokala och den regionala trafiken i största möjliga mån samordnas och att 
helaresan perspektivet beaktas. För Piteå kommun är det även viktigt att planen är tydlig med 
att utvecklingen inom riksintresseområdet för Norrbottniabanan inte försvårar tillkomst eller 
nyttjande av Norrbottniabanan när den anläggs. 

I övrigt finner Piteå kommun att gällande hållbar livsstil så har planen fångat det perspektivet 
väl. Genom att varje kapitel har genomgått en hållbarhetsbedömning så finns perspektiven 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt inarbetat i riktlinjerna på ett strukturerat sätt. De 
hållbarhets- och konsekvensbedömningar som finns vid varje kapitel visar på planens styrka 
om den som helhet genomförs. 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S) och Johnny Åström (SJV): bifall till kommunledningsförvaltningens 
förslag med ändring av andra meningen till: Piteå kommun vill särskilt lyfta vikten av en god 
och sammanhållen kollektivtrafik som möjliggör att medborgare i Luleå och Piteå har 
möjlighet att ta del av varandras stadsliv och evenemang. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 68 
Översiktsplan för Älvsbyns kommun 
Diarienr 19KS64 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande till Översiktsplan för Älvsbyns kommun. 

Reservation 

Helén Lindbäck (KD), Johannes Johansson (C), Majvor Sjölund (C), Anders Nordin (SLP), 
Karl-Erik Jonsson (M) och Daniel Bergman (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Älvsbyns kommun har ställt ut ett förslag till kommunomfattande översiktsplan för 
granskning under perioden fr.o.m. 9 januari 2019 t.o.m. 10 mars 2019 och önskar yttrande. 

Viktiga planeringsförutsättningar diskuteras utifrån nationella och regionala strategier, planer 
och mål. Kommunen för även ett resonemang kring hur den egna utvecklingen relaterar till 
förutsättningar i omkringliggande kommuner. 

Piteå kommun ser positivt på att det uttrycks behov av ökad samverkan hos 
översiktsplanering på regional nivå med grannkommunerna. Mellankommunal samverkan är 
en viktig pusselbit för att kommunerna på lång sikt ska kunna möta samhällsutvecklingen. 
Redan 2013 antog Piteå kommun en riktlinje för ökad samverkan. I den fastslogs att
geografisk närhet är prioriterat i samverkan med andra kommuner och att Älvsbyn då är en 
strategisk part. Under de närmaste decennierna kommer kommunerna att ställas inför en rad 
utmaningar, bland annat den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. 
Det blir angeläget att dra nytta av varandra för att stärka kommunerna och den geografiska 
regionen genom samverkan. 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S): bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 

Majvor Sjölund (C) och Daniel Bergman (M): kommunstyrelsen bör enbart yttra sig om 
Lavergruvan, vatten- och avlopp samt övrig samverkan vi har med kommunen. 

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

Beslutsunderlag 
 Yttrande över Översiktsplan för Älvsbyns kommun 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
      

 

         

           
          

             
           

            
          

             
       

            
        

        

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 45 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(45 av 885)

§ 69 
Återrapport - Piteå Attraktivt och uthålligt 2018 
Diarienr 18KS147 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av återrapport för Attraktivt och uthålligt 2018. 

Ärendebeskrivning 
Under 2018 genomfördes ett föreläsningstillfälle med temat Trygghet och tillväxt inom 
projekt Attraktivt och uthålligt. Samtliga arbetsgrupper bjöds in till föreläsningstillfället.
Även fler personer inom kommunorganisationen bjöds in i syfte att inspirera, informera och 
kunskapshöja kring hur vi får en stad som är Attraktiv och uthållig. 

Drygt 15 personer deltog vid mötet där kommunpolis Bo Hedlund samt undertecknade 
projektledare föreläste och samtalade kring resultat från olika trygghetsmätningar samt 
Tillitsbarometern. De kommentarer som lyftes efter mötet var att det fanns intresse för 
liknande korta föreläsningar samt att ämnet var intressant. 

Vid Kommunstyrelsens möte augusti 2018 beslutades att inte behandla ärendet om ny 
avsiktsförklaring 2019-2022. Enligt tidigare planering skulle avsiktsförklaringen gälla 2014-
2018. Ingen utvärdering och uppföljning av projektet är genomförd. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 70 
Fokusdialoger 2019 
Diarienr 19KS95 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fokusdialoger för 2019 ska genomföras kring Piteå som MR-
kommun och fördjupade översiktsplaner Stadsdelscentra. 

Kommunstyrelsen beslutar att dialogen genomförs i samverkan med Samhällsbyggnad och 
processledare för MR-kommun. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om områden för medborgardialog (fokusdialoger). Beslut 
om dialoger tas utifrån aktuella resultat och utvecklingsområden. 

Fokusdialoger de tre senaste åren: 
2016 Framtidens stöd och omsorg och kvinnors hälsa. 
2017 Fördjupade översiktsplanerna för landsbygdscentra. 
2018 Näringslivsutveckling och Piteå MR-kommun 2020. 

Arbetet för att Piteå ska kunna kallas sig MR-kommun pågår och utifrån det så föreslås 
fortsatta medborgardialoger inom området mänskliga rättigheter under 2019. Med start 2019
ska fördjupade översiktsplaner för stadsdelscentra Öjebyn, Munksund och Bergsviken arbetas 
fram. Arbetet med dessa föreslås som en av fokusdialogerna det kommande året. 

I fokusdialogerna ska bland annat de återkommande metoderna Unga och student tycker, 
Unga granskar och PiteåPanelen nyttjas. 

Planering och genomförande av dialogerna ska ske i samverkan med Samhällsbyggnad och 
processledare för MR-kommun. 

Yrkanden 
Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV), Anders Nordin (SLP) och Majvor Sjölund (C): 
avslag på att fokusdiloger ska genomföras kring Piteå som MR-kommun. 

Helena Stenberg (S) och Mats Dahlberg (MP): 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 
 §37 Fokusdialoger 2019 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 71 
Utveckla system, strategier och modeller för samverkan med 
civilsamhället 
Diarienr 19KS83 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Piteå kommun deltar i nätverket för att utveckla system, 
strategier och modeller för samverkan med civilsamhället 2019-2022. 

Ärendebeskrivning
I Riktlinjer inför budget 2017 fick Kommunchefen i uppdrag att ansvara för samordning av 
konsekvenser utifrån beslutade prioriteringar. Arbetet innebär bland annat ansvar för att nå 
ökad integration i samverkan med civilsamhället, utveckla dialog och delaktighet för tillit och 
tilltro till lokalsamhället. I arbetet med att stärka samverkan med civilsamhället deltog Piteå 
kommun under 2017 i SKLs utvecklingsnätverk, ”Utveckla IOP m fl. samverkansmodeller 
med civilsamhället.” 

Deltagandet i nätverket gav ökad kunskap om IOP och andra samverkansformer. De 
kommunala råden (Kommunala Pensionärsrådet, Kommunala Förebyggande rådet, 
Kommunala Tillgänglighetsrådet) och förvaltningschefsgruppen delgavs information om 
möjligheterna med IOP, en workshop med PiteåPanelen genomfördes och även en workshop 
med inbjudna 
representanter från de kommunala råden samt föreningslivet genomfördes med hjälp av Anna-
Karin Berglund, Sveriges Kommuner och Landsting. Ett PM med resultat och förslag på 
åtgärder delgavs kommunstyrelsen vid ett möte 2018-03-05. Där föreslog åtgärder för fortsatt 
arbete i frågan. Under våren 2019 planeras för en uppdatering av den kartläggning av Piteå 
kommuns samverkan med civilsamhället som genomfördes 2012. 

SKL inbjuder nu till ett nationellt nätverk för kommuner som arbetar med att stärka och 
utveckla kommunens, landstingets eller regionens samverkan med civilsamhället! Nätverket 
är hela tiden öppet för nya deltagare och det kommer att pågå i fyra år, från hösten 2018 och 
fram till och med våren 2022. Nätverket syftar till att stödja utveckling av: 

Samverkan med civilsamhället med utgångspunkt i lokala och regionala behov och Agenda 
2030. Lokala och regionala strategier och modeller för samverkan. Styr- och ledningssystem 
för samverkan. 

Nätverket riktar sig till tjänstepersoner från kommuner, landsting och regioner. En 
förutsättning för deltagande är att kommunen, landstinget/regionen fattar ett styrelsebeslut om 
att vara med. Kostnaden för deltagande i nätverket är 3000 kr per år. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 72 
Återredovisning – Utformning av Rådhustorget 
Diarienr 19KS154 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av styrgruppens beslut för utformning av Rådhustorget. 

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. 

Under sommaren 2018 genomfördes en dialog om det framtida Rådhustorget med syftet att ge 
allmänheten möjlighet att lämna synpunkter idéer kring det framtida torget. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-26 § 311 att förorda att den fortsatta projekteringen för 
Rådhustorget utgår från en vidareutvecklad variant av Whites förslag där idéer från Nivås 
förslag inarbetas. 

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

Kommunstyrelsen beslutade även att styrgruppens beslut redovisas till kommunstyrelsen. 

Styrgruppens beslut 
Styrgruppen beslutar att inom ramarna av kommunstyrelsens beslut ge White i uppdrag att 
vidareutveckla deras idéskiss i samband med förprojektering av torget. 

Vidareutveckling ska följande ta i beaktande : 
- Generellt ska torgförslaget vidareutvecklas som en besöksanledning som känns attraktivt för 
vistelse och aktiviteter av olika slag under årets alla tider. I övrigt bifaller styrgruppen 
projektgruppens resonemang att aktiviteter av olika slag och bra sittmöjligheter (utöver 
uteserveringar) redan är besöksanledningar. 

- Bården ska breddas för att skapa större uteserveringszoner. För att öka tillgängligheten och 
möjliggöra bårdens funktion även vintertid ska den vara uppvärmd. (Viktigt dock att den 
egentliga torgytan inte är uppvärmd) Det skulle även minimera risken att lyktstolpar plogas 
sönder. 

- Torgbrunnen ska finnas och vidareutvecklas till en besöksanledning för alla åldrar. Brunnen 
är viktigt konstnärligt element. Ledorden ska vara vatten, spelet med sinnena, pedagogik, 
lekfullhet. 

- Utöver en vidareutvecklad brunn ska White även undersöka möjligheter att tillföra 
ytterligare installationer med ledorden lekfullhet, pedagogik, ljud och/eller ljus. (Exempel på 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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en ”ljudplatta” http://www.richter-spielgeraete.de/catalog-detail/items/9.06000-
tanzglockenspiel-dance-chimes.html 

- Viktigt att White tar med telefonkiosken i beaktande vid förprojekteringen. Den ska kunna 
utvecklas till en besöksanledning. Ledorden: information lokalhistoria, lekfull teknik. 

- De fasta sittbänkarna som redovisas på idéskissen ska utgå och ersättas med fasta sittbänkar 
i mötet mellan bård och torgytan. Med fördel kan de vara uppvärmda vilket gör de till en 
besöksanledning vintertid. Viktigt att de inte utgör något hinder vid snöröjningen. 

- Tillgänglighetsfrågor behöver inarbetas. Taktila plattor på gågatan ska förlängas över torget 
vidare till Storgatans nedre del (mot Badhusparken). Det tycks vara lämpligt att lägga dessa 
stråk i mötet mellan bården och torgytan. I så fall måste följande parametrar samordnas 
funktions- och gestaltningsmässigt: uteserveringszon, fasta sittbänkar och gångstråk. 
Ett annat alternativ är att dra de taktila stråken rakt över torget, vilket skulle hävda Storgatans 
riktning. Däremot minskar detta torgets gestaltningsidé och användningsflexibilitet, speciellt 
ur tillgänglighets aspekt (evenemang, vintertid etc.) 

- White ska titta på var blomlådor och mobila sittbänkar skulle kunna placeras sommartid. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 73 
Val av ledamöter och ersättare - Kommunala tillgänglighetsrådet 
2019-2022 
Diarienr 18KS704 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer att Kommunala tillgänglighetsrådet 2019-2022 ska bestå 
av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i kommunala tillgänglighetsrådet 
2019-2022: 
Kommunstyrelsen: ledamot Elisabeth Vidman (S), ersättare Helén Lindbäck (KD) 
Socialnämnden: ledamöter Sven-Gösta Pettersson (S) och Siv Forslund (SJV), ersättare Emeli 
Lundström (MP) och Peter Arffman (L) 
Kultur- och fritidsnämnden: ledamot Elisabeth Lindberg (S), ersättare Alexander Mörk (S)
Barn- och utbildningsnämnden: ledamot Maria Platni (V), ersättare Åke Forslund (SJV) 
Fastighets- och servicenämnden: ledamot Marianne Hedkvist (S), ersättare Anne Bjernhagen 
(KD)
Samhällsbyggnadsnämnden: ledamot Anna Åström (MP), ersättare Jan-Eric Sandberg (M) 

Funktionsrätt Piteå: ledamöter 
Margareta Kassfeldt Öberg, Funktionsrätt Piteå 
Eva Lundström, Astma- och Allergiföreningen 
Anita Berglund, HjärtLung Piteå 
Tomas Hedlund, Neuro 

Ersättare: 
Maria Eriksdotter, Neuro 
Marina Backman, Reumatikerna 
Lennart Thelin, HjärtLung Piteå 
Britt-Marie Niemi, Reumatikerna 

Piteå Funktionsrätt Centrum: ledamöter 
Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum 
Monica Nyman Björklund, Hörselskadades förening 
Malte Larsson, FUB 
Tord Eliasson, Diabetesföreningen 

Ersättare: 
Agneta Nilsson, Bröstcancerföreningen 
Krister Karlsson, Synskadades förening 
Vakant 
Vakant 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att, efter det att förslag 
inkommit, utse återstående ledamöterna och ersättare i enlighet med intresseorganisationernas 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Rådet skall bestå av minst 13 och maximalt 15 ledamöter. För varje ledamot ska finnas 
personlig ersättare. Ledamöter och ersättare väljs av kommunstyrelsen för tid som 
sammanfaller med mandattiden för styrelsens ledamöter. 

Sju ledamöter och sju ersättare utses bland kommunens förtroendevalda. Övriga sex – åtta 
ledamöter och sex - åtta ersättare utses i enlighet med handikapporganisationernas förslag. 

Kommunens representanter skall utses enligt följande: 
1 ledamot och 1 ersättare från kommunstyrelsen 
2 ledamöter och 2 ersättare från socialnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från kultur- och fritidsnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från barn- och utbildningsnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från fastighets- och servicenämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från samhällsbyggnadsnämnden. 

Jämställdhet skall eftersträvas i rådets sammansättning. 

Socialnämnden beslutade 2018-11-21 § 221 att Piteå Funktionsrätt Centrum (före detta HSO) 
och Funktionsrätt Piteå utser fyra ledamöter vardera till Kommunala tillgänglighetsrådet 
(KTR). 

Följande nomineringar har inkommit till Kommunledningsförvaltningen: 

Socialnämnden nominerar Sven-Gösta Pettersson (S) och Siv Forslund (SJV) till ledmöter 
och Emeli Lundström (MP) och Peter Arffman (L) till ersättare. 

Kultur- och fritidsnämnden nominerar Elisabeth Lindberg (S) till ledamot och Alexander 
Mörk (S) till ersättare. 

Barn- och utbildningsnämnden nominerar Maria Platni (V) till ledamot och Åke Forslund 
(SJV) till ersättare. 

Fastighets- och servicenämnden nominerar Marianne Hedkvist (S) till ledamot och Anne 
Bjernhagen (KD) till ersättare. 

Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Anna Åström (MP) till ledamot och Jan-Eric Sandberg 
(M) till ersättare. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Funktionsrätt Piteå har nominerat: ledamöter 
Margareta Kassfeldt Öberg, Funktionsrätt Piteå 
Eva Lundström, Astma- och Allergiföreningen 
Anita Berglund, HjärtLung Piteå 
Tomas Hedlund, Neuro 
Maria Eriksdotter, Neuro 
Marina Backman, Reumatikerna 

Ersättare: 
Lennart Thelin, HjärtLung Piteå 
Britt-Marie Niemi, Reumatikerna 

Piteå Funktionsrätt Centrum har nominerat: ledamöter 
Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum 
Monica Nyman Björklund, Hörselskadades förening 
Malte Larsson, FUB 
Tord Eliasson, Diabetesföreningen 

Ersättare: 
Agneta Nilsson, Bröstcancerföreningen 
Krister Karlsson, Synskadades förening 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): till kommunstyrelsens ledamot utse Elisabeth Vidman (S) samt till 
Funktionsrätt Piteås ersättare utse Maria Eriksdotter, Neuro och Marina Backman, 
Reumatikerna eftersom de endast fyra ledamöter från Funktionsrätt Piteå ska utses. 

Majvor Sjölund (C): till kommunstyrelsens ersättare utse Helén Lindbäck (KD). 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

 

         
    

        
        

          
      

         
 

          
        

          
        

            

            

            
   

         
           

               
           

            

     
      
      
        
        
      

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 53 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(53 av 885)

§ 74 
Val av ledamot och ersättare - Kommunala pensionärsrådet 2019-
2022 
Diarienr 18KS714 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer att Kommunala pensionärsrådet 2019-2022 ska bestå av 
13 ledamöter och 13 ersättare. 

Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet: 
Kommunstyrelsen: ledamot Stefan Askenryd (S), ersättare Majvor Sjölund (C) 
Socialnämnden: ledamöter Sven-Gösta Pettersson (S) och Ellinor Sandlund (M), ersättare 
Benny Söderberg (V) och Eva Söderström (KD) 
Fastighets- och servicenämnden: ledamot Marita Björkman-Forsman (S), ersättare Agneta 
Ehlin (C) 
Kultur- och fritidsnämnden: ledamot Elisabeth Lindberg (S), ersättare Annica Lundgren (S)
Samhällsbyggnadsnämnden: ledamot Brith Fäldt (V), ersättare Åke Forslund (SJV) 

PRO Piteås Samorganisation: Ledamöter Christina Oskarsson, Robin Nilsson och Benny 
Edlund, ersättare Anders Wedestig, Lennart Björklund och Irma Strand 

SKPF: ledamöter Mariann Lindberg och Per-Olov Hedman, ersättare Iva Lundström och Inge 
Stålnacke 

SPF: ledamöter Mona Wilson och Gunn Bergdahl, ersättare Gunilla Bergstedt och Gunnel 
Jonsson. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för tid som sammanfaller med 
mandattiden för kommunstyrelsens ledamöter. 

Riksorganisation för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver organiserad 
verksamhet inom kommunen skall efter beslut i kommunstyrelsen vara representerad i rådet. 

Rådet skall bestå av minst 13 och maximalt 16 ledamöter. För varje ledamot ska finnas 
personlig ersättare. Sex ledamöter och sex ersättare utses bland kommunens förtroendevalda.
Övriga sju – tio ledamöter och sju – tio ersättare utses bland pensionärsorganisationerna. 

Kommunens representanter ska utses enligt följande: 
2 ledamöter och 2 ersättare från socialnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från kommunstyrelsen. 
1 ledamot och 1 ersättare från fastighets- och servicenämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från kultur- och fritidsnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från samhällsbyggnadsnämnden 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 54 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(54 av 885)

Annan pensionärsorganisation, som inte tillhör en riksorganisation, men som bedriver 
organiserad verksamhet i kommunen kan efter beslut i kommunstyrelsen erhålla insynsplats 
med yttranderätt men inte beslutsrätt i kommunala pensionärsrådet. Representant för sådan 
organisation får inträda som tjänstgörande ersättare om så behövs för att organisationernas 
representation i rådet skall bli fulltalig. 

Kommunstyrelsen fastställer för varje mandatperiod antalet ledamöter från organisationerna 
samt fördelningen mellan dessa. Därvid tas hänsyn till antalet medlemmar i organisationerna. 

Organisation som ingår i kommunala pensionärsrådet, skall före den 1 november det år 
kommunfullmäktige väljs, lämna förslag till kommunstyrelsen på ledamöter och ersättare. 

Jämställdhet skall eftersträvas i rådets sammansättning. 

Följande nomineringar har inkommit till Kommunledningsförvaltningen: 

Socialnämnden nominerar Sven-Gösta Pettersson (S) och Ellinor Sandlund (M) till ledamöter 
samt Benny Söderberg (V) och Eva Söderström (KD) till ersättare. 

Fastighets- och servicenämnden nominerar Marita Björkman-Forsman (S) till ledamot och 
Agneta Ehlin (C) till ersättare. 

Kultur- och fritidsnämnden nominerar Elisabeth Lindberg (S) till ledamot och Annica 
Lundgren (S) till ersättare. 

Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Brith Fäldt (V) som ledamot och Åke Forslund (SJV) 
som ersättare. 

Från Pensionärsorganisationerna: 
PRO Piteås Samorganisation nominerar Christina Oskarsson, Robin Nilsson och Benny 
Edlund till ledamöter samt Anders Wedestig, Lennart Björklund och Irma Strand till ersättare. 
SKPF nominerar Mariann Lindberg och Per-Olov Hedman till ledamöter samt Iva Lundström 
och Inge Stålnacke till ersättare. 
SPF nominerar Mona Wilson och Gunn Bergdahl till ledamöter samt Gunilla Bergstedt och 
Gunnel Jonsson till ersättare. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): till kommunstyrelsens ledamot utse Stefan Askenryd (S). 

Helén Lindbäck (KD): till kommunstyrelsens ersättare utse Majvor Sjölund (C). 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

 

          
 

 
        

          

           
        

           
     

  
    
  

    
  

  

 
           

          

            
   

              
           

       

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 55 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(55 av 885)

§ 75 
Val av ledamot och ersättare - Kommunala förebygganderådet 2019-
2022 
Diarienr 18KS739 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande 12 ledamöter och 12 ersättare i Kommunala 
förebygganderådet 2019-2022: 

Kommunstyrelsen: ledamot Agnetha Eriksson (S), ersättare Johnny Åström (SJV) 
Barn- och utbildningsnämnden: ledamot Carola Bergman (S), ersättare Malin Stenvall 
Viksten 
Kultur- och fritidsnämnden: ledamot Elisabeth Lindberg (S), ersättare Benny Söderberg (V) 
Samhällsbyggnadsnämnden: ledamot Ann-Katrine Sämfors (S), ersättare Marika Risberg (C) 
Socialnämnden: ledamöter Nina Lindström (V) och Anton Nilsson (C), ersättare Cristian 
Bergvall (S) och Britta Lysholm (C) 

Från intresseorganisationerna: ledamöter 
Johanna Löfgren, Sällskapet Länkarna Piteå
Monica Öhman, FMN
Maria Wikslund, RFSL Piteå Älvdal 
Tommy Sundqvist, Lions 
Vakant 
Vakant 

Ersättare: 
André Bengtsson, Connextions 
Vakant 
Vakant 
Vakant 
Vakant 
Vakant 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att, efter det att förslag 
inkommit, utse återstående ledamöterna och ersättare i enlighet med intresseorganisationernas 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för tid som sammanfaller med 
mandattiden för kommunstyrelsen ledamöter. 

Rådet ska bestå av tolv ledamöter. För varje ledamot ska finnas personlig ersättare. Sex
ledamöter och sex ersättare utses bland kommunens förtroendevalda. Övriga sex ledamöterna 
och sex ersättare i enlighet med intresseorganisationernas förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 56 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(56 av 885)

Kommunens representanter skall utses enligt följande: 
1 ledamot och 1 ersättare från kommunstyrelsen 
1 ledamot och 1 ersättare från barn- och utbildningsnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från kultur- och fritidsnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från samhällsbyggnadsnämnden 
2 ledamöter och 2 ersättare från socialnämnden 

Intresseorganisationer skall ges möjlighet att föreslå sex ledamöter och sex ersättare. 

Rådet skall sammansättas med tanke på jämn fördelning när det gäller män och kvinnor men 
även ålder. 

Kommunala Tillgänglighetsrådet beslutade 2018-12-10 § 5 om fördelningen mellan 
intresseorganisationerna enligt följande: 

Ordinarie föreningar i KFR 2019-2020: 
Länkarna 
Röda Korset 
FMN 
IOGT-NTO 
RFSL 
Lions 

Ersättande föreningar i KFR 2019-2020: 
Connextions 
Brottsofferjouren 
LP-Kontakten 
RäddaBarnen 

Följande nomineringar har inkommit till Kommunledningsförvaltningen: 

Barn- och utbildningsnämnden nominerar Carola Bergman (S) till ledamot och Malin Stenvall 
Viksten till ersättare. 

Kultur- och fritidsnämnden nominerar Elisabeth Lindberg (S) till ledamot och Benny 
Söderberg (V) till ersättare. 

Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Ann-Katrine Sämfors (S) till ledamot och Marika 
Risberg (C) till ersättare. 

Socialnämnden nominerar Nina Lindström (V) och Anton Nilsson (C) till ledamöter och 
Cristian Bergvall (S) och Britta Lysholm (C) till ersättare 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

  
    
  

    
  

  

         

         
 

             
 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 57 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(57 av 885)

Från intresseorganisationerna: ledamöter 
Johanna Löfgren, Sällskapet Länkarna Piteå
Monica Öhman, FMN
Maria Wikslund, RFSL Piteå Älvdal 
Tommy Sundqvist, Lions 

Ersättare: 
André Bengtsson, Connextions 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): till kommunstyrelsens ledamot utse Agnetha Eriksson (S). 

Karl-Erik Jonsson (M): till kommunstyrelsens ersättare utse Johnny Åström (SJV). 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
       

 

      
           

     
        

        
        

    

    
       

    
    

    

   
     

      

         

           
      

          
          

             
         

            
   

              
            

            
        

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 58 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(58 av 885)

§ 76 
Val av ledamöter samt ordförande – Folkhälsorådet 2019-2022 
Diarienr 18KS820 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande representanter till Folkhälsorådet 2019-2022: 
Kommunstyrelsen: ledamöter Helena Stenberg (S) och Majvor Sjölund (C), ersättare Anna 
Bergström (V) och Helén Lindbäck (KD) 
Kultur- och fritidsnämnden: ledamot Elisabeth Lindberg (S), ersättare Vakant 
Socialnämnden: ledamot Sven-Gösta Pettersson (S), ersättare Ellinor Sandlund (M) 
Barn- och utbildningsnämnden: ledamot Louise Mörk (S), ersättare Vakant 
Samhällsbyggnadsnämnden: ledamot Vakant, ersättare Vakant 

Kommunledningsförvaltningen Ylva Sundkvist, ersättare Vakant 
Kultur, park och fritidsförvaltningen Mona Lundström, ersättare Vakant 
Socialförvaltningen Fredrik Sjömark, ersättare Vakant 
Utbildningsförvaltningen Malin Westling, ersättare Vakant 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Jan Johansson, ersättare Vakant 

Polismyndigheten Vakant, ersättare Vakant 
Folktandvården i Piteå Vakant, ersättare Vakant 
Region Norrbotten, Närsjukvård Piteå Vakant, ersättare Vakant 

Kommunstyrelsen utser Helena Stenberg (S) till ordförande i Folkhälsorådet 2019-2022. 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att, efter det att förslag 
inkommit, utse återstående representanter i Folkhälsorådet 2019-2022. 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Piteå kommun , polismyndigheten och 
landstinget. Folkhälsofrågorna omfattar frågor som hälsa, livsstil, trygghet, brotts- och 
drogförebyggande arbete och berör alla samhällssektorer och alla nivåer i samhället. Piteå ska 
erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen. 

Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för tid som sammanfaller med 
mandattiden för kommunstyrelsen ledamöter. 

Rådet ska bestå av 14 ledamöter. För varje ledamot ska finnas personlig ersättare. Sex 
ledamöter och sex ersättare utses bland kommunens förtroendevalda. Fem ledamöter och fem 
ersättare utses från kommunens förvaltningar samt tre ledamöter och tre ersättare från 
Polismyndigheten, Folktandvården i Piteå och Region Norrbotten, Närsjukvård Piteå 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 59 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(59 av 885)

Rådets sammansättning 
2 representanter för kommunstyrelse varav en representant tillika är rådets ordförande. 
1 representant för kultur- och fritidsnämnden 
1 representant för socialnämnden 
1 representant för barn- och utbildningsnämnden 
1 representant för samhällsbyggnadsnämnden 

1 representant för kommunledningskontoret 
1 representant för kultur, park och fritidsförvaltningen 
1 representant för socialförvaltningen 
1 representant för utbildningsförvaltningen 
1 representant för samhällsbyggnadsförvaltning 
Ovanstående förvaltningar som sina respektive representanter utse förvaltningschef eller av 
denne utsedd ersättare. 

1 representant för Polismyndigheten 
1 representant för Folktandvården i Piteå 
1 representant för Region Norrbotten, Närsjukvård Piteå 

Personliga ersättare skall utses för samtliga ledamöter. 

Följande nomineringar har inkommit till Kommunledningsförvaltningen: 

Kultur- och fritidsnämnden nominerar Elisabeth Lindberg (S). 
Socialnämnden nominerar Sven-Gösta Pettersson (S) till ledamot och Ellinor Sandlund (M) 
till ersättare. 
Barn- och utbildningsnämnden nominerar Louise Mörk (S). 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): till kommunstyrelsens ledamot utse Helena Stenberg (S) och till 
ersättare Anna Bergström (V). 

Karl-Erik Jonsson (M): till kommunstyrelsens ledamot utse Majvor Sjölund (C) och till 
ersättare Helén Lindbäck (KD). 

Johnny Åström (SJV): till ordförande utse Helena Stenberg (S). 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

 

         

           
         

        
         

        
          

          
 

 
             
           
          
            

           
        

 

            
       

            
   

              
            

    

            
          
         
           

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 60 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(60 av 885)

§ 77 
Val av ledamot och ersättare - Landsbygdspolitiska rådet 2019-2022 
Diarienr 18KS821 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i landsbygdspolitiska rådet 2019-
2022: 
Kommunstyrelsen: ledamöter Anders Lundkvist (S), Brith Fäldt (V), Majvor Sjölund (C), 
ersättare Mats Dahlberg (MP), Maj-Britt Lindström (S) Helén Lindbäck (KD) 
Samhällsbyggnadsnämnden: ledamot Tomas Eklund (S), ersättare Johannes Johansson (C) 
Barn- och utbildningsnämnden: ledamot Jessica Hjelte (S), ersättare Vakant/Socialnämnden: 
ledamot Cristian Bergvall (S), ersättare Britta Lysholm (C) (delas) 
Kultur- och fritidsnämnden: ledamot Berith Bergstedt (V) ersättare Alexander Mörk 
(S)/Fastighets- och servicenämnden: ledamot Per Lönnberg (V), ersättare Tommy Bjernhagen 
(SJV) (delas) 

2 ledamöter och 2 ersättare utses av företag som är verksamma på landsbygden (Vakant) 
2 ledamöter och 2 ersättare utses av byamän i Piteå kommun (Vakant) 
2 ledamöter och 2 ersättare utses av Piteå kommuns byaforum (Vakant) 
1 ledamot och 1 ersättare utses av Lantbrukarnas Riksförbund i Piteå kommun (Vakant) 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att, efter det att förslag 
inkommit, utse återstående ledamöter och ersättare i landsbygdspolitiska rådet. 

Reservation 
Majvor Sjölund (C), Helén Lindbäck (KD), Johannes Johansson (C), Karl-Erik Jonsson (M) 
och Daniel Bergman (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för tid som sammanfaller med 
mandattiden för kommunstyrelsen ledamöter. 

Rådet ska bestå av tretton ledamöter. För varje ledamot ska finnas personlig ersättare. Sex 
ledamöter och sex ersättare utses bland kommunens förtroendevalda, övriga sju ledamöter och 
sju ersättare utses enligt följande: 

2 ledamöter och 2 ersättare utses av företag som är verksamma på landsbygden 
2 ledamöter och 2 ersättare utses av byamän i Piteå kommun 
2 ledamöter och 2 ersättare utses av Piteå kommuns byaforum 
1 ledamot och 1 ersättare utses av Lantbrukarnas Riksförbund i Piteå kommun 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 61 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(61 av 885)

Kommunens representanter ska utses enligt följande: 
3 ledamöter och 3 ersättare från kommunstyrelsen 
1 ledamöter och 1 ersättare från samhällsbyggnadsnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från barn- och utbildningsnämnden/socialnämnden (delas) 
1 ledamot och 1 ersättare från kultur- och fritidsnämnden/fastighets- och servicenämnden 
(delas) 

Rådets sammansätts utifrån jämn fördelning när det gäller män och kvinnor men även ålder. 

Följande nomineringar har inkommit till Kommunledningsförvaltningen: 

Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Tomas Eklund (S) till ledamot och Johannes 
Johansson (C) till ersättare 

Barn- och utbildningsnämnden nominerar Jessica Hjelte (S) till ledamot. 

Socialnämnden nominerar Cristian Bergvall (S) till ledamot och Britta Lysholm (C) till 
ersättare. 

Kultur- och fritidsnämnden nominerar Berith Bergstedt (V) till ledamot och Alexander Mörk 
(S) till ersättare. 

Fastighets- och servicenämnden nominerar Per Lönnberg (V) till ledamot och Tommy 
Bjernhagen (SJV) till ersättare. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): till kommunstyrelsens ledamöter utse Anders Lundkvist (S), Brith Fäldt 
(V), Majvor Sjölund (C) och till kommunstyrelsens ersättare utse Mats Dahlberg (MP), Maj-
Britt Lindström (S) och Helén Lindbäck (KD). 

Daniel Bergman (M): till kommunstyrelsens ersättare utse Helén Lindbäck (KD), Håkan 
Johansson (M) och Mats Dahlberg (MP). 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
       

 
 

         
  

 

      

          
            

     

            
             

         

            
         

            
      

     

     

        
 

        
 

            
    

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 62 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(62 av 885)

§ 78 
Nominering av representant - Sweden Emilia-Romagna Network 
(SERN) 2019-2022 
Diarienr 19KS111 

Beslut 
Kommunstyrelsen nominerar Elisabeth Vidman (S) till representant i Sweden Emilia-
Romagna Network (SERN). 

Reservationer 

Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Sweden Emilia-Romagna Network (SERN) är ett nätverk som ska främja innovativa 
samarbetsprojekt mellan italienska och svenska aktörer. Nätverket ska lägga grunden för en 
nära samverkan och stimulera konkreta projekt. 

Internationella relationer på gräsrotsnivå är nyckelordet. SERN ska vara ett levande och aktivt 
nätverk som ska kanalisera och knoppa av projekt. Framför allt är följande områden 
intressanta för kunskapsutbyte och utveckling: miljö, kultur/integration, utbildning samt 
entreprenörskap. 

Genom det svenska EU-medlemskapet har kommuner och regioner blivit delaktiga i en större 
europeisk gemenskap som uppmuntrar till erfarenhetsutbyte. SERN ska arbeta transnationellt 
genom partnerskap. Detta mervärde i kombination med medlemskapet i EU ger aktörerna i 
nätverket möjlighet till finansiellt stöd för aktiviteter. 

Kommunstyrelsen utser en ledamot i styrelsen. 

Göran Dahlén är kontaktperson på Kommunledningsförvaltningen. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Elisabeth Vidman (S) nomineras till representant. 

Karl-Erik Jonsson (M): Håkan Johansson (M) nomineras till representant. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

    
 

         
          

   

             
              
             

           
    

            

              
       

     

               
        

           
           

            
          

    
 

             
 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 63 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(63 av 885)

§ 79 
Nominering av ledamöter till styrelsen, revisorer samt valberedning
till Pite Älv Ekonomisk förening 
Diarienr 19KS113 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Förvaltningschef för Samhällsbyggnad i samråd med 
Kommunchef nominerar ledamöter till styrelsen, revisorer och valberedningen med lämplig 
sportfiske-, turism- och affärskompetens. 

Ärendebeskrivning
Styrelse består av sju ledamöter med lika många ersättare. Av dessa nominerar kommunerna 
tre ledamöter och tre ersättare samt övriga medlemmar fyra ledamöter och fyra ersättare. Det 
ska vara en ambition att välja ledamöterna så att praktisk sportfiske-, turism- och 
affärskompetens tillförs styrelsearbetet. Mandattiden är två år och tre respektive fyra 
ledamöter och suppleanter väljs växelvis. 

Ordförande nomineras av övriga medlemmar och utses av stämman. Styrelsen väljs vid 
föreningsstämma. 

Årets årsstämma hålls under april. Det medför också att det är dags att nominera 
styrelseledamöter, ersättare i styrelsen, ordförande, revisorer samt valberedning. 

Nomineringen ska vara valberedningen tillhanda 2019-03-15. 

För Piteå kommuns del är ordinarie styrelseledamot i tur att avgå, Dan Evander samt ersättare, 
Helén Eriksson. Ledamöter och ersättare väljs för två år. 

Beslut till nominering föreslås tas av förvaltningschef för Samhällsbyggnad eftersom personer 
som har naturvårdande funktioner inom Piteå kommun bör utses att representera kommunen. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Majvor Sjölund (C): Förvaltningschef för Samhällsbyggnad i samråd 
med Kommunchef nominerar ledamöter till styrelsen, revisorer och valberedningen med 
lämplig sportfiske-, turism- och affärskompetens. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
         

 

              
      

 

            
          

          
               
            

        
 

                
            

              
 

  
          

    
 

            

            
 

             
 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 64 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(64 av 885)

§ 80 
Begäran om att utse ledamöter till Framtidens Stöd och omsorg 
Diarienr 19KS165 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V) och Håkan Johansson (M) till 
representanter för arbetsgruppen Framtidens Stöd och omsorg. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har för avsikt att återuppta arbetet med Framtidens Stöd och omsorg. 
Avdelningen står inför flertalet utmaningar när det gäller tillgänglighet, ekonomi, 
kompetensförsörjning, översyn av öppenvård, ändring av lagstiftning mm. Sammantaget gör 
det att det finns ett uttryckligt behov att återuppta arbetet med Framtidens Stöd och omsorg 
för att gemensamt skapa förutsättningar för avdelningen att vara innovativ, visionär samt 
progressiv och dynamisk i sitt fortsatta arbete och uppdrag. 

Avdelningen strävar alltid för att hålla hög kvalité till rätt pris och rätt insats i det 
välfärdsuppdrag som givits. För att möta framtida behov och efterfrågan på avdelningens 
tjänster så är Framtidens Stöd och omsorg ett viktigt arbete för såväl politik som verksamhet. 

Socialnämndens beslut 2019-02-27 
Socialnämnden begär att Kommunstyrelsen utser tre ledamöter som representanter till 
arbetsgruppen Framtidens Stöd och omsorg. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Helena Stenberg (S) och Brith Fäldt (V) utses till representanter 

Majvor Sjölund (C) och Karl-Erik Jonsson (M): Håkan Johansson (M) utses till representant. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
    

 

       

             
               
              

             
             

       

         
            

               
           

      

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 65 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(65 av 885)

§ 81 
Norrbotniabanan - Styrgrupp Piteå kommun 
Diarienr 19KS153 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbets- och personalutskott till styrgrupp. 

Ärendebeskrivning 
I takt med att Norrbotniabanans utbyggnad realiseras så bör Piteå kommun intensifiera sitt 
arbete med att planera och förbereda för en fortsatt utbyggnad av banan norröver. Ett sådant 
arbete innebär att Piteå kommun behöver kraftsamla och planera för en organisation som dels 
kan hantera de sakfrågor som kommunen kan behöva hantera som t.ex. infrastruktur och 
dylikt, dels behöver också en strategi för hur ett påverkansarbete kan bedrivas från 
kommunens sida så att erforderliga nationella beslut fattas. 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslås bli styrgrupp för planeringsarbetet. 
Därutöver kommer en arbetsgrupp från Samhällsbyggnad att tillsättas för att säkerställa att 
arbetet bedrivs och samordnas, arbetsgruppens uppgift blir att ta fram ett förslag på hur en 
sådan projektorganisation skulle kunna se ut och säkerställa att en relevant 
uppdragsbeskrivning arbetas fram som förslag till beslut. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
       

 
 

    
 

             
  

            
            

   
 

            
      

 

        
       

  
   

   

      

  

 
   

   
 
        

  

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 66 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(66 av 885)

§ 82 
Redovisning till kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB 
(PIKAB) 2019 
Diarienr 19KS22 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen. 

Kommunstyrelsen anser sig i och med detta ha fullgjort sin uppsiktsplikt avseende PIKAB 
och dess dotterbolag. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska, efter varje styrelsemöte med Piteå kommunföretag AB (PIKAB), få en 
redogörelse för styrelsemötet. Detta som ett led i kommunstyrelsens fullgörande av sin 
uppsiktsplikt avseende kommunala företag. 

Ordförande Helena Stenberg (S) redogör för de punkter som behandlades vid Piteå 
kommunföretag ABs styrelsemöte den 22 februari 2019: 

 Årsbokslut 2018 för koncernen och moderbolaget Piteå Kommunföretag AB 
 Utdelning från Piteå Kommunföretag AB till Piteå kommun 
 Pressrelease PIKAB 2018 
 Omsättning befintliga lån 2019-2020 
 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - bolagsstyrningsrapporter 
 Internkontroll 
 Namnbyte från Piteå Hamn till Piteå Port 
 Investeringsstrategi 
 Strategisk plan 2019-2021 
 Bolagsstämmoombud 
 Alkoholpott 2018 
 Reviderade Riktlinjer avseende förmånsbil 
 Styrelseutbildning 26-27 mars, planering 
 Upphandling revisionstjänster 
 Fastställande av kommunfullmäktige valda ledamöter, ordförande samt vice ordförande 
 Utseende av firmatecknare 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
  

    

                  

        

        

             

                

               

             

               

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 67 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(67 av 885)

§ 83 
Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbesluten. 

Delegationsbeslut 
 19KS74 Flugger färg AB - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2019-01-17 - BESLUT (dnr 19KS74-2) 

 Yttrande i bygglovsärende PB 2018-000707 (dnr 19KS107-2) 

 Yttrande i bygglovsärende PB 2018-000704 (dnr 19KS108-2) 

 Yttrande offentlig tillställning. Danstillställning på Piteå Stadshotell. Piteå Stadshotell AB (dnr 19KS110-3) 

 Yttrande begagnande av offentlig plats. Kyrkmarknad i Öjebyn. Piteå Dansar & Ler AB (dnr 19KS152-3) 

 Yttrande offentlig tillställning. Examensfest i Norrfjärden 2019. Folkets hus förening i Norrfjärden (dnr 
19KS155-3) 

 Medfinansiering - Samarbete Piteå kommun och Institutet Dans i skolan (dnr 18KS687-10) 

 Yttrande angående stadigvarande serveringstillstånd. Piteå Garden, Piteå. Indiskt Kök i Piteå AB (dnr 
19KS169-4) 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
  

 

     

 
              

               

               

        

             
     

            

           

              

    

    
     
          
     
     

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 68 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(68 av 885)

§ 84 
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delgivningar. 

Anmälda delgivningar 
 Protokoll från extra styrelsemöte i Svenska kommun Försäkrings ABs (SKFAB) 2019-01-10 (dnr 19KS17-1) 

 Återrapport: Uppföljning av åtgärder kring medborgardialog om enkelt avhjälpta hinder via Cityplanner (dnr 
19KS99-2) 

 § 2 LULEÅ KOMMUNs fullmäktige beslut - Val av ordförande i e-nämnden (dnr 18KS616-3) 

 Anbud ispist till LF Arena (dnr 19KS122-1) 

 § 36 Region Norrbotten 2019-01-30 Reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa vård omsorg 
och skola (dnr 19KS164-1) 

 Piteå kommun Sammanställning från Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) (dnr 19KS1-1) 

 Årsrapport 2018 sammanställning av delägarnas skadeförebyggande arbete 201 (dnr 19KS1-2) 

 Sveriges Tivoliägareförening - Uppmaning att anordna en centralt belägen evenemangsplats (dnr 19KS168-2) 

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting 

 Cirkulär 19:02 Arbetsgivardeklaration på individnivå 
 Cirkulär 19:01 Prolongering av notkopieringsavtal 2019 
 Cirkulär 19:04 Kombinationsanställningar - ett sätt att möta rekryteringsutmaningen inom räddningstjänsten 
 Cirkulär 19:05 Internränta för år 2020 
 Cirkulär 19:06 Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
       

   
 

         
         

           
              

           

           
           

            

          
               

     

         
              

         

            
  

         
           

 
        

      

         
              

           
             

       

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 69 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(69 av 885)

§ 85 
Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2018 och 
anslagsöverföring till år 2019 
Diarienr 19KS127 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 
och koncernredovisning för år 2018 och fastställa det upprättade bokslutet. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bedömer att Piteå kommun har uppnått 
målet med God ekonomisk hushållning för år 2018 då bedömningen görs att måluppfyllelsen i 
verksamheterna är i huvudsak fortsatt god och den interna kontrollen bedöms tillräcklig. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2018 
avsätta 44 700 tkr till resultatutjämningsreserv (RuR) som inrättades av kommunfullmäktige 
2013-06-17 (§93). RuR uppgår då till 160 000 tkr. Se balanskravutredning i 
ärendebeskrivning. 

4. Kommunstyrelsen föreslår att Resultatbudgeten för 2019 förändras avseende finansieringen 
med totalt +24 927tkr, till följd av minskade premier för avtalspensioner (+23 000 tkr) och 
ökade skatteintäkter/generella statsbidrag (+1 927 tkr). 

5. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att till kommunens 
styrelse/nämnder bevilja anslagsöverföring från år 2018 till år 2019 enligt bilaga med 5 435 
tkr på driftbudgeten och med 103 163,3 tkr på investeringsbudgeten. 

6. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 10 000 tkr till 
reservfonden under 2019. 

7. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och 
styrelser att genomföra samt avrapportera beslutade åtgärder och uppdrag i årsredovisning 
2019. 

Ärendebeskrivning 
Bokslut 2018 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar och kommunala 
bolag upprättat årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för 2018. 

Balanskravsutredningen visar att kommunens resultat för 2018 klarar kommunallagens 
balans-krav det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna (+ 66 775 tkr). I resultatet ingår 
inte några underskott från tidigare år som ska återföras. Avsättning till 
resultatutjämningsreserven är möjlig med maximalt 44 700 tkr. Ny total avsättning i RuR 
motsvarar 6,6 % av skatter och generella statsbidrag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

  
          

            
        

           
  

   
           

               
          

          
          
              

           
             
             

        

            
           

  

         
 

             
 

 
   

  

     
       

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 70 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(70 av 885)

God ekonomisk hushållning 
Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning sammantaget bedöms verksam-
heternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god. Nämnderna gör bedömningen att den 
interna kontrollen varit tillräcklig inom sina respektive verksamhetsområden. 
Kommunfullmäk-tige bedömer att den interna kontrollen under året varit tillräcklig för 
kommunens samlade verksamhet. 

Anslagsöverföring till år 2019 
Styrelse och nämnder har till bokslutsberedningen lämnat in äskande om anslagsöverföring 
från år 2018 till år 2019. Föreslås att anslagsöverföring beviljas på driftbudgeten med 5 435 
tkr och på investeringsbudgeten med 103 163,3 tkr för pågående projekt. 

Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges Kommuner och Landstings prognos från de-
cember 2018. Kostnadsutjämning och LSS-utjämning har justerats med SCBs definitiva be-
räkning för år 2019. AFAs styrelse har beslutat om avgiftsbefrielse för år 2019 avseende av-
talsförsäkringar. 

Kommunens så kallade reservfond finns för att hantera framtida pensionsutbetalningar och 
när så är möjligt utifrån bland annat likviditetsförhållande bör tillskott övervägas. Under 2018 
har pensionsskulden i balansräkningen ökat med ca 6 mkr och utifrån reservfondens syfte 
föreslås att under 2019 tillskjuta 10 mkr till fonden. 

De åtgärder och uppdrag som beslutas i årsredovisningen ska genomföras och återrapporteras 
av nämnder och styrelser till Kommunfullmäktige i enlighet med sammanställningen under 
respektive nämnd/styrelses avsnitt. 

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

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

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning 2018 
 Nyckeltalsbilaga - Årsredovisning 2018 
 Anslagsöverföring till 2019 
 Personalbokslut 
 Barn och ungas utbud på landsbygd 
 Handlingsplan förebygga missbruk barn och unga i Piteå 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

 

       
     

 

 
           

              
   

         
           

    

          
             

 
 

             
 

 

         
        
          

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 71 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(71 av 885)

§ 86 
Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2020-2022 samt budget för 
2020 
Diarienr 18KS683 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för 
verksamhetsplanering 2020-2022 samt budget för 2020. 

Anteckning 

Majvor Sjölund (C), Karl-Erik Jonsson, Anders Nordin (SLP), Helén Lindbäck (KD)
och Johnny Åström (SJV): avstår från att delta i beslut i kommunstyrelsen och återkommer 
med yrkanden i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Utifrån årsredovisning 2018, gällande verksamhetsplan för innevarande period 2019-2021 
samt genomförd omvärldsanalys har förslag till riktlinjer utarbetats för perioden 2020-2022 
och presenteras i beslutsunderlag nedan. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag 
med ändringar enligt bilaga: Yrkanden på ändringar i Riktlinjer inför budget 2020 och 
Verksamhetsplan 2020-2022. 

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

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer inför budget 2020 och verksamhetsplan 2020-2022 inkl bilaga 1-4 
 Riktlinjer inför budget 2020 och verksamhetsplan 2020-2022 Bilaga 5-7 
 Yrkanden på ändringar i Riktlinjer inför budget 2020 och Verksamhetsplan 2020-2022 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
      

 

         
               

          

       
     

             
            

           
 

          

               
       

               
                

           

             
          

           
    

              
           

            
               

     

            
              

         

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 72 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(72 av 885)

§ 87 
Delägarskap - Investeringar i Norrbotten AB 2018-2020 
Diarienr 18KS203 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ingår delägarskap i Investeringar i 
Norrbotten AB och därmed köper 68 aktier av Region Norrbotten och genom det teckna 3,4 
% av bolaget. Detta för en köpeskilling av 6 800 kr. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och 
aktieägaravtal för Investeringar i Norrbotten AB. 

Enligt aktieägaravtalet förbinder sig Piteå kommun att årligen tillföra ett ägartillskott i form 
av verksamhetsbidrag. Ett minimibelopp på 1,60 kronor per invånare i respektive kommun. 
Beloppets storlek för de kommande åren behandlas och fastställs årligen vid ägarsamråd. 

Medel för aktieköpet och kommande årliga ägartillskott anvisas från tillväxtpolitiska 
reserven. 

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller huruvida Piteå kommun ska gå in som delägare och bidra med ett årligt 
ägartillskott till Investeringar i Norrbotten AB organisationsnummer 556903-8119. 

Bakgrund 
Den 16 december 2011 beslöt en enig styrgrupp att projektet "Invest in Norrbotten" att skulle 
fortsätta sin verksamhet som aktiebolag så blev också fallet efter det att projektet tog slut 30 
juni 2012. Ambitionen var att ägare skulle bli landstinget och Norrbottens 
kommuner/näringslivsbolag. 

Bolaget har sedan dess fungerat som en marknads- och säljorganisation för Norrbotten med 
internationella investerare och presumtiva etablerare som målgrupp. Organisationen har haft 
en koordinerande och stödjande roll till länets kommuner, vad gäller internationella 
etableringar och investeringar till Norrbotten. 

Fram till 17-12-31 ägdes bolaget till 84,6% av Region Norrbotten samt de resterande del
15,4% har ägts av kommunerna; Arvidsjaur, Boden, Haparanda, Kalix, Luleå, Älvsbyn,
Överkalix och Övertorneå. Dessutom har de haft serviceavtal med Arjeplog, Jokkmokk och 
Piteå kommun. Skillnaden mellan ägare och partner är i praktiken att ägarna kan vara med 
och påverka ägardirektiven, i övrigt likställt. 

Det aktieägaravtal som reglerar ägarnas förhållande till varandra för bolaget Investeringar i 
Norrbotten AB har löpt ut. Under våren har ett nytt processats genom ägarsamråd och 
bolagsstämma samt vid en kortare information på Norrbottens kommuners styrelse. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

              
            

               
              

             
        

     
   

      
          

           
                
              

      

           
       

            
              
         

      

                
             

           
   

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 73 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(73 av 885)

Avtalet som är bifogat är resultatet av den processen. I Aktieägaravtalets första paragraf andra 
stycket redogörs för ägarförhållandet, denna skrivning är preliminär då regionens önskan med 
detta avtal är att utöka ägandet till regionens alla 14 kommuner. Vid ev fastställande bör 
därför just denna del av avtalet vara öppen för revidering innan slutgiltigt avtal fastställts. 
Kommunernas ägande var för sig förändras inte vid eventuellt nytecknande, utan det regleras 
genom att Region Norrbotten minskar sin ägarandel med motsvarande. 

Nuvarande ägande ser ut enligt följande: 
Region Norrbotten, 84,8 % 
Luleå och Bodens kommuner, 3,4 % vardera
Älvsbyn, Arvidsjaur, Övertorneå, Överkalix, Haparanda och Kalix kommuner, 1,4 % vardera 

Därutöver har några kommuner sedan tidigare haft serviceavtal med Investeringar i 
Norrbotten AB som innebär att man inte är ägare av bolaget men att man betalar motsvarande 
ägartillskott för att nyttja bolagets verksamhet. En sådan ordning tillåts inte i och med 
antagandet av nu liggande förslag till aktieägaravtal. 

Delägarskapet innebär inte någon förbindelse att delta i eller finansiera framtida 
utvecklingsprojekt som initieras av Investeringar i Norrbotten AB. 

Delägarskapet kommer att bidra positivt för Piteå kommuns utveckling då Investeringar i 
Norrbotten AB redan är, och kommer via fortsatt åtagande att kunna vara behjälplig i 
investering- och etableringsarbetet bla på Haraholmens industriområde samt supportera 
internationella aktörer till kommunens övriga potentiella utvecklingsområden. 

Detta avtal träder i kraft denna dag och gäller fram till och med 2020-12-31. Under 2020 ska 
omförhandling ske parterna emellan för att efter avtalets utgång ha klart med nytt avtal. 

Beslutsunderlag 
 Nytt aktieägaravtal och erbjudande om ett delägande i Investeringar i Norrbotten AB 
 Bolagsordning Investeringar i Norrbotten 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
       

 
 

        
     

         
          

              
        

         
  

       
         

 
 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 74 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(74 av 885)

§ 88 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL 18) 
Diarienr 19KS148 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18). 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-17 om bestämmelser för OPF-KL. Enlig SKL:s 
förslag ersätts dessa bestämmelser med OPF-KL 18 med giltighet från 2019-01-01. 

OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) 
uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. 

OPF-KL är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. 

Beslutsunderlag 
 Bestämmelse om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL18 
 Kommentar till bestämmelse om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL 18) 
 18:31 Cirkulär 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
   

 

        

         
     

           
      

  

        

  

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 75 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(75 av 885)

§ 89 
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18 
Diarienr 19KS118 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunstyrelsen antar tillämpningsanvisningar för OPF-KL 
18. 

Ärendebeskrivning 
Enligt förslag från SKL har personalavdelningen utarbetat tillämpningsanvisningar (OPF-KL 
18). Anvisningen börjar gälla från 2019-01-01. 

Förändringen är ett förtydligande av åldersgräns 67 år, vid aktiva omställningsinsatser, 
ekonomiskt omställningsstöd, förlängt ekonomiskt omställningsstöd, pensionsbestämmelser 
och avgiftsbestämd ålderspension. 

Ett familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018. 

Beslutsunderlag 
 Tillämpningsanvisning OPF-KL 18 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
       

 

          
  

          
           

      

             
             

             
              
       

              
   

  
          

 

       

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 76 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(76 av 885)

§ 90 
Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021 
Diarienr 18KS531 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Strategi för psykisk hälsa i 
Norrbottens län 2018-2021. 

Ärendebeskrivning 
På Norrbottens Kommuners styrelsemöte den 14 juni behandlades ”Strategi psykisk hälsa” 
som är framtagen i samverkan mellan Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och länets 
brukarorganisationer. Styrelsen rekommenderar medlemskommunerna att anta strategin. 

Strategin för psykisk hälsa ligger väl i linje med den redan antagna handlingsplanen för 
psykisk hälsa 2018/2019. Således är arbetet igång inom alla 5 fokusområden som nämns i 
strategin. Piteå kommun har redan i sin plan för hållbarhet (2015-06-08) visat riktning för 
arbete med ett jämlikt samarbete, även detta ligger väl i linje med strategin. Följaktligen pågår 
redan implementeringen inom socialnämndens ansvar, även utbildningsnämnden påverkas 
och därför bör strategin även antas där. Min rekommendation är därför att arbetet bör följas 
upp genom berörda nämnder. 

Socialnämndens beslut 2018-12-19 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens 
län 2018-2021. 

Beslutsunderlag 
 Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
    

 

         

            
           

         
       

   

         
        

           
          

 

          
         

               
   

             
          

          
          

         
              
     

          
          

           
        

        
     

  
        

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 77 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(77 av 885)

§ 91 
Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten 
Diarienr 18KS530 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i 
Norrbotten. 

Ärendebeskrivning 
En revidering av riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten har genomförts för att svara 
upp mot de strukturella förändringar som skett inom hälso- och sjukvården. Förändringarna 
handlar om kommunalisering av hemsjukvården och förändrad organisation inom Region 
Norrbotten. Norrbottens kommuners styrelse har beslutat att rekommendera 
medlemskommunerna att anta riktlinjen. 

Riktlinjen gäller rehabilitering av vuxna patienter som har förvärvade sammansatta, 
långvariga och ibland återkommande behov av rehabilitering. Exempelvis geriatriska 
patienter och patienter med stroke eller neurologiska sjukdomar. Patienter med smärta som 
har komplexa rehabiliteringsbehov och personer med reumatiska sjukdomar omfattas inte av 
denna riktlinje. 

Den överenskommelsen för rehabilitering i länet som dåvarande Norrbottens läns landsting 
antog 2011 innehöll en nivåstrukturering. Den rehabiliteringsverksamhet som bedrivs i 
Region Norrbotten indelas nu mer översiktligt i tre nivåer. Rehabilitering på nivå 2 och 3 är 
ett ansvar för regionen. 

Rehabilitering på nivå 1 är ett ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård 
vilka har breda allmänna kunskaper och utgör basen i länets rehabiliteringsverksamhet. 
Rehabiliteringen kan ske i hemmet, på hälsocentral eller i samhällsmiljön. Rehabiliteringen 
ska ske utifrån patientens behov och genom samverkan mellan arbetsterapeut, fysioterapeut, 
distriktssköterska, distriktsläkare och medarbetare med kompetens inom psykisk ohälsa. Att 
utgå från vad som är viktigt för patienten kan innebära att rehabiliterande insatser kan ske 
både i hemmet och vid hälsocentralen. 

Ansvarsfördelningen mellan primärvård och kommun regleras i ”Avtal om övertagande av 
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i 
Norrbottens län”. I avtalet framgår att tröskelprincipen ska tillämpas även vid rehabilitering. 
De nya riktlinjerna innebär ett förtydligande gällande kommunens rehabiliteringsansvar. 
Implementering har genomförts via informations och dialogmöte inom Närsjukvårdsområdet 
där representanter från kommunens rehabiliteringspersonal deltagit. 

Socialnämndens beslut 2018-11-21 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i 
Norrbotten. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

    

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 78 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(78 av 885)

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 79 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(79 av 885)

§ 92 
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
Diarienr 19KS109 

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

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

Ärendebeskrivning 
Vid allmänna valet 2018 arvoderades alla valförrättare och röstmottagare enligt samma 
modell som gäller för politiska sammanträden. Utifrån ändringar i vallagen har valnämnden 
beslutat att personer som ställer upp till val inte ska fungera som valförrättare vilket gör att 
fler personer inte är bekanta med kommunens arvodessystem. Nuvarande system betalar bara 
ut arvode enligt hel och halvdag. En större del av valadministrationen och sköt nu av 
kommunledningsförvaltningen och en kraftigt höjd nivå på förtidsröstning ställer krav 
engagera ett flertal röstmottagare för en längre tid innan valdagen. Utifrån det finns behov av 
ett mer flexibelt system för arvodering av valförrättare och röstmottagare. 

Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag som utgår från att valförrättare och 
röstmottagare arvoderas per timme. Förslaget bedöms kostnadsneutralt och bör inte heller 
påverka rekryteringen av valförrättare. Det ger även en rättvisare fördelning utifrån 
arbetsbelastning på stora och små vallokaler. 

Ett litet förtydligande har även införts i § 14 Reseersättning och traktamenten, om att resor 
inom förrättningar ger rätt till reseersättning. 

Ett redaktionellt fel har även upptäckts i 8 § gällande vad som ingår i begränsat årsarvode, där 
punkt listorna för vad som ingår i begränsat årsarvode 0-7 % och över 7 % råkat kastas om. 
Detta är nu åtgärdat. 

Bilagan till bestämmelsen har kompletterats med arvodering för valförrättare och 
röstmottagare och lämnas för beslut till kommunfullmäktige. Den korrigeras därefter årligen 
utifrån aktuell lönejustering, beslut om denna tas av kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott. 

Valnämnden har 2019-02-13 föreslagit att kommunfullmäktige förändrar 
arvodesbestämmelserna för valförrättare enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda - Bilaga 1 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 81 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(81 av 885)

§ 93 
Årsredovisning 2018 för Piteå Kommunföretag AB 
Diarienr 18KS787 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Kommunföretag AB för räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Kommunföretag AB, räkenskapsåret 2018, föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Piteå Kommunföretag AB (PIKAB) 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
    

 

         
  

      

   

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 82 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(82 av 885)

§ 94 
Årsredovisning 2018 - AB Pitebo 
Diarienr 18KS789 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB Pitebo 
för räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för AB Pitebo, räkenskapsåret 2018, föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning AB PiteBo 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

        
    

       

    

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 83 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(83 av 885)

§ 95 
Årsredovisning 2018 - Piteå Näringsfastigheter AB 
Diarienr 18KS791 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Näringsfastigheter AB för räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Näringsfastigheter AB, räkenskapsåret 2018, föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Piteå Näringsfastigheter AB 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

        
    

       

    

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 84 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(84 av 885)

§ 96 
Årsredovisning 2018 - Piteå Hamn AB 
Diarienr 18KS788 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Hamn AB för räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Hamn AB, räkenskapsåret 2018, föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Piteå Hamn AB 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
       

 

        
      

         

       

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 85 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(85 av 885)

§ 97 
Årsredovisning 2018 - Piteå Renhållning och Vatten AB 
Diarienr 18KS792 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Renhållning och Vatten AB för räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Renhållning och Vatten AB, räkenskapsåret 2018, föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Piteå Renhållning o Vatten AB 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
    

 

        
   

      

   

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 86 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(86 av 885)

§ 98 
Årsredovisning 2018 - AB PiteEnergi 
Diarienr 18KS790 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB 
PiteEnergi för räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för AB PiteEnergi, räkenskapsåret 2018, föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning AB PiteEnergi 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
      

 

        
     

        

     

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 87 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(87 av 885)

§ 99 
Årsredovisning 2018 - Piteå Science Park AB 
Diarienr 18KS793 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Science Park AB för räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Science Park AB, räkenskapsåret 2018, föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Piteå Science Park AB 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
    

 

       

      

   

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 88 (88) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

(88 av 885)

§ 100 
Årsredovisning 2018 - Nolia AB 
Diarienr 19KS181 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Nolia AB räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Nolia AB räkenskapsåret 2018 föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Nolia AB 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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