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Beslutande Helena Stenberg (S) (ordförande) 
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§ 101 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) - styrgrupp 
Diarienr 18KS766 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott till styrgrupp för 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge. 

Ärendebeskrivning 
Piteå kommun vill ha en levande landsbygd. Stränderna är en viktig resurs i arbetet där den 
goda tillgången till sjö-, älv-, och kustnära områden gör det möjligt för både attraktiva 
boenden, verksamheter och ett rörligt friluftsliv vid våra stränder. 

Sveriges stränder är skyddade för att trygga allmänhetens tillgänglighet och för att bevara 
goda livsvillkor för växter och djur. För att tillgodose dessa syften är det förbjudet att inom 
strandskyddsområden vidta vissa åtgärder, bland annat att uppföra nya byggnader. Inom ett 
LIS-område kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid dispens och
upphävande av strandskyddet. Åtgärden kan till exempel bidra till att skapa långsiktiga 
arbetstillfällen eller till att det fortsatt ska kunna finnas butiker och offentlig service på 
landsbygden. Kommunen ska kunna motivera beslutet i varje enskilt fall. 

Piteå kommun har påbörjat arbetet med tematiskt tillägg till översiktsplanen för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), detta i enlighet med målsättningar i
översiktsplanen ÖP 2030, antagen i december 2016. 

Arbetet ska främja kommunens attraktionskraft genom att i ett tillägg till befintlig 
översiktsplan identifiera, inventera och motivera till LIS-områden för 
- ny bostadsbebyggelse eller förtätning av befintlig bebyggelse 
- näringsverksamheter som kan ha en betydande fördel av att ligga inom strandskyddsområde, 
framförallt besöksnäring 

Dialoger genomförs under våren och hösten 2019 för att nå medborgare och aktörer i ett 
engagerat deltagande. Dialoger ska inbjuda till reell påverkan i tidigt skede. Nödvändig 
grundläggande inventering kräver tillgång till fältsäsong och genomförs barmarksperioden 
2019 varefter samrådsförslag arbetas fram. Under februari-mars 2020 sker samråd enligt PBL 
(8 veckor). Efter bearbetning ställs förslag till tillägg ut för granskning. Antagande av det 
tematiska tillägget till översiktsplanen förväntas ske december 2020. Tidigt samråd avses att 
hållas med Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska Kommunfullmäktige anta alla översiktsplaner. 
Kommunstyrelsen är uppdragsgivare och föreslås besluta om samråd och utställning. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslås fungera som politisk styrgrupp där 
specifika frågor kan diskuteras. Föreslagen tidsplan accepteras för genomförande av tematiska 
tillägget till översiktsplanen. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 102 
Årlig uppföljning av handlingsprogram till skydd mot olyckor 
Diarienr 18KS100 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av Uppföljning av handlingsprogram för förebyggande verksamhet 
till skydd mot olyckor 2017 och 2018. 

Ärendebeskrivning 
Lag om skydd mot olyckor (2003:778) anger att: 
”En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall 
anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen 
och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens 
förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. 
Handlingsprogrammet skall antas av Kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan 
programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse 
i saken. Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden anta 
närmare riktlinjer.” 

Kommunfullmäktige antog 2016-09-02 nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet 
till skydd mot olyckor där det anges att: 

I säkerhetsgruppens årsrapportering till Kommunstyrelsen fastställs att uppföljning av 
aktiviteterna samt nyckeltal ska ske. Den nämnd som ansvarar för en aktivitets genomförande 
ansvarar också för att årligen i december rapportera om genomförande till säkerhetsgruppen. 

Beslutsunderlag 
 Uppföljning handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 2017 
 Uppföljning av Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 

2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 103 
Christinaprojektet - Revidering av scenario 1 
Diarienr 19KS222 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Christinaprojektet arbetar vidare med ett reviderat scenario 1, 
nedan beskrivet som scenario 1b. 

Ärendebeskrivning 
Christinaprojektet ett av Piteås största samhällsbyggnadsprojekt med många komplexa frågor. 
Området rymmer en blandning av olika verksamheter och är viktigt för Piteås fortsatta 
utveckling. Att få en samlad skolverksamhet, där Christinaskolan och nuvarande 
Norrmalmskolans verksamheter integreras samt att frigöra mark på nuvarande 
Norrmalmskolans område för uppförande av nya bostäder är grundförutsättningar i uppdraget. 

I rapporten ” Christinaprojektet - Underlag till val av scenario Rev 4” , framtagen 2018-02, 
beskrivs och konsekvensbedöms olika scenarion för genomförandet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-09, § 100, att gå vidare med Christinaprojektet enligt 
scenario 1, dvs nybyggnation av skollokaler på Christinaskolans område. 

Under hösten 2018 har förutsättningarna för scenario 1 radikalt förändrats i och med att ett 
antal verksamheter signalerat ett förändrat framtida behov av lokaler: 
• Samhällsbyggnad hyr idag 587 m2 i plan 1 (under biblioteket) och kommer att lämna 
byggnaden för att samlokalisera sig med delar av övriga Samhällsbyggnad i kvarteret Siken
(f.d. Åhléns) under Q3/Q4 2019. 

• Nolia AB hyr idag 3956 m2 på plan 1 och 2 , Christinasalen, Lilla Scen samt yta för 
restaurang och konferenslokaler och har för avsikt att expandera verksamheten och kommer 
troligen att lämna byggnaden under året. Ambitionen är att flytta verksamheten till 
Universitetsområdet. En eventuell flytt sker i samförstånd med Nolia AB. 

• Föreningsservice hyr idag 231 m2 i plan 1 och 2 och kommer att lämna byggnaden för att 
lokalisera sig i nuvarande Bryggans lokaler. 

Sammantaget gör detta att 4774 m2 kommer att behöva nya hyresgäster. Hyresintäkten på 
dessa ytor var 2018 ca 5 miljoner kronor. 

Utifrån de förändrade förutsättningarna har ett nytt scenario, scenario 1b tagits fram och som 
sammantaget av projektet ses som det mest fördelaktiga ur både ett kort- och långsiktigt 
perspektiv för Piteå kommun. Vid denna bedömning har ett socialt, ekonomisk och ekologisk 
perspektiv beaktats. 

Scenario 1b baseras på scenario 1 med förändrade förutsättningar enligt ovan och innebär att: 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

               
 

              
            

              
              

              
   

  
             

 
      
             

        
              

              
   

               
            
               

  
         

                 
                  

   

     

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 8 (62) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-01 

(8 av 259)

• Placering av befintliga verksamheter i byggnaden ses över där en långsiktig lösning ur ett 
helhetsperspektiv eftersträvas. 
En förutsättning för detta är dock att befintlig restaurang med tillhörande matsal (hyrs av 
Nolia AB som har sagt upp kontraktet med nuvarande restauratör) tillgängliggörs för 
projektet. 

Biblioteket blir kvar i samma lokaler. Mässan Stora Nolia påverkas inte, den kvarstår på 
samma plats och de ytor de nyttjar i dag kommer de även fortsättningsvis kunna nyttja. 
Vem som ska förhyra Christinasalen måste lösas oavsett alternativ 1 eller 1b eftersom Nolia 
AB lämnar som hyresgäst. 

Konsekvenser av 1b: 
• Kommunen kan nyttja befintliga lokaler, nybyggnadsytan minskar liksom risken att stå med 
outhyrda verksamhetslokaler. 
• Kommunen får en totalekonomiskt billigare lösning. 
• Logistiken och miljön förbättras – både ute och inne i skolan. Parkeringsmöjligheter, 
avgränsad utemiljö för yngre barn och trafiksituationen underlättas väsentligt. 
• Den möjlighet till lunchservering på vardagar för allmänheten som finns idag kommer att 
försvinna. 
• Nuvarande skolkök rivs istället för att byggas om och restaurangens nuvarande kök nyttjas 
som skolkök (totalekonomiskt billigare). 
• Allmändansen kan inte vara kvar på den plats det är i dag. Ny plats utreds. 
• Möjlighet att nyttja skolmatsalen vid mässor eller andra arrangemang kommer att utredas. 
• Möjlighet finns att öppna och nyttja Gamla foajén för exempelvis entré till teater (används 
som matsal idag). 
• Möjligheten till servering i anslutning till Christinasalen ses över. 

För Piteå som helhet förväntas förslaget gynna tillväxt och bidra till att nå målen om att Piteå 
ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare samt att Piteå ska erbjuda 
attraktiva och varierande boendemiljöer. 

Budgeten för genomförandet äskas i Verksamhetsplan. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 104 
Fördjupad översiktsplan stadsdelscentra - Styrgrupp 
Diarienr 19KS227 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott till styrgrupp för 
fördjupad översiktsplan stadsdelscentra. 

Ärendebeskrivning
I samband med att översiktsplanen (ÖP) ÖP2030 antogs beslutades det att fortsatt arbete med
fördjupad översiktsplan (FÖP) för landsbygdscentra respektive stadsdelar skulle påbörjas.
Arbetet med FÖP landsbygdscentra är i slutskedet och därmed har Piteå kommun påbörjat
arbetet med FÖP för stadsdelarna. Öjebyn, Munksund och Bergsviken definieras som 
stadsdelscentra i ÖP2030. Utifrån stadsdelarnas specifika utmaningar och möjligheter föreslås
att arbetet bedrivs med en stadsdel i taget och inleds med Öjebyn. 

Enligt strategierna i ÖP2030 ska planeringen styra mot en blandning av boende, handel och 
verksamheter i stadsdelscentra och landsbygdscentra där ”blandstad” utgör målbild. 
Bebyggelseområden inom respektive centra ska länkas samman genom ny bebyggelse och 
grönstrukturer med bra gång- och cykelstråk. I stadsdelarna ska stadsdelscentra förtätas med 
nya bostäder och verksamheter, vilket ska säkra stadsdelarnas attraktivitet på sikt. Kvalitet, 
närhet och tillgänglighet, avseende grönstruktur ska utvecklas. De gröna miljöerna ska 
erbjuda plats för aktivitet, möten, lek, motion och avkoppling året runt. 

Projektet genomförs i enlighet med kommunens riktlinjer för projektverksamhet. Arbetet
planeras att utföras enligt Boverkets ÖP-modell och följer plan- och bygglagens krav på
innehåll och handläggning, det vill säga förslag kommer att samrådas och granskas brett. FÖP
Öjebyn ska grundas i dialoger med medborgarna. Dialoger genomförs av både politiker och 
tjänstepersoner. 

Arbete med FÖP stadsdelscentra Öjebyn är indelat i etapper. Etapp 1 som avser en översyn av 
skolområdet är prioriterat inledningsvis. Dialog med medborgare och intressenter avseende 
etapp 1 planeras till våren 2019. Dialoger med fokus på helheten sker under hösten 2019. 
Tidigt samråd avses att hållas med Länsstyrelsen i Norrbottens län. Samrådshandling 
bearbetas och ställs ut första kvartalet 2020. Ett förslag för granskning ställs ut under sista
kvartalet 2020. Antagande förväntas ske 2021. Arbetet med FÖP för övriga stadsdelscentra
planeras påbörjas innan FÖP för Öjebyn är antagen. 

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska Kommunfullmäktige anta alla översiktsplaner. 
Kommunstyrelsen är uppdragsgivare och föreslås besluta om samråd och granskning. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslås fungera som styrgrupp där specifika 
frågor kan diskuteras. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 105 
Revisionsrapport - Granskning av säkerhetsarbete och beredskap för 
extraordinära händelser samt höjd beredskap 
Diarienr 19KS205 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande för Granskning av säkerhetsarbete och beredskap för 
extraordinära händelser samt höjd beredskap. 

Ärendebeskrivning
Piteå kommuns revisorer har granskat kommunens säkerhetsarbete och beredskap för 
extraordinära händelser samt höjd beredskap. 

Kommunstyrelsen vill lämna följande yttrande i ärendet: 

Kommunstyrelsen anser att granskningen är väl utförd och har fångat upp den problematik 
som redan innan är känd av säkerhetsgruppen och påtalad utifrån specifika områden. 

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i 
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet 
ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (2 kap. 1 § LEH). 

Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod 
fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser (2 kap. 1 § LEH). 

Detta arbete är påbörjat inför ny mandatperiod och bristerna i revisorernas granskning 
kommer att åtgärdas i dessa styrdokument. 

Frågan om krisledningsplaner i varje förvaltning hanteras i förvaltningschefsgruppen. 

Kommunstyrelsen har ingenting att anmärka. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Majvor Sjölund (C): Till yttrandet läggs: Frågan om 
krisledningsplaner i varje förvaltning hanteras i förvaltningschefsgruppen. 

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

Beslutsunderlag 
 Revisionsrapport - Granskning av säkerhetsarbete och beredskap för extraordinära 

händelser samt höjd beredskap 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 106 
Omfördelning av medel – Piteå 400 år jubileumsfirande 
Diarienr 19KS86 

Beslut 
Kommunstyrelsen överför 500 tkr 2019 till Kultur- och fritidsnämnden från 
Kommunstyrelsens budgeterade medel för Piteå 400 år jubileumsfirande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i Verksamhetsplan 2019-2021 beslutat att avsätta totalt 4,5 mkr för 
Piteås 400-års jubileumsfirande 2019-2021. Enligt uppdragsbeskrivningen för jubileet ska 1 
mkr av budget användas till en sk jubileumspott. Syftet med denna är att ge förutsättningar för 
föreningar, byar och arrangörer att söka bidrag för att delfinansiera specifika 400-
årsevenemang under jubileumsåret 2021. I uppdragsbeskrivningens ekonomiska kalkyl 
benämns jubileumspotten ”Potten – ett smartare och attraktivare Piteå” där 500 tkr är avsatt 
2019 och 500 tkr för 2020. 

För att hantera denna pott d.v.s. sätta upp regelverk, informera, ta emot ansökningar, fatta 
beslut samt sköta utbetalningar och uppföljning på ett bra och effektivt sätt föreslås Kultur-
och fritidsnämnden ansvara för denna hantering. Det motiveras av att Kultur, park och 
fritidsförvaltningen har rutiner, teknikstöd, kompetens och erfarenhet för att hantera bidrag till 
föreningslivet i Piteå. 

Projektledare kommer att, inom ramen för projektet, utarbeta kriterier för föreningar att 
ansöka från potten. Det sker i samråd med den politiska styrgruppen i Kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott. 

Beslutsunderlag 
 Uppdragsbeskrivning Piteå 400 år 181213 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 107 
Begäran om medel ur Centrala potten-
Verksamhetsutvecklingspotten 2019 
Diarienr 19KS106 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar 250 tkr för 2019 till Verksamhetsutvecklingspotten för 
verksamhetsutveckling och innovation. 

Medel tas från Kommunstyrelsens centrala pott. 

Ärendebeskrivning
Piteå kommuns innovationsarbete – bakgrund och sammanhang. 

Innovation och verksamhetsutveckling har sedan 2016 haft prioritet som strategi för att främja 
tillväxt och välfärd i Piteå. Genom aktivt förnyelsearbete möjliggörs nya lösningar för att 
hantera utmaningar kring kompetensförsörjning och förändrad efterfrågan av service och 
tjänster. Innovation och digitalisering är utpekat som en ledningskonsekvens för 
organisationen i VEP 2019-2021. De senaste tre åren har ett flertal olika koncept arbetats fram 
för metodstöd, utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte samt sökbara medel för innovation. 
Detta för att stimulera framväxt och spridning av nya lösningar som utgår från våra 
målgruppers behov – och sammantaget stärka vår innovationsförmåga som organisation. I 
detta sammanhang är en mycket viktig del de verktyg som finns i form av 
förslagsverksamhet, potter och fonder. 

Verksamhetsutvecklingspotten 
Under 2012 (12KS375) fattades beslut om att inrätta en verksamhetsutvecklingspott inom 
Piteå kommun med syftet att förstärka verksamhetsutveckling med nytänkande för att testa 
nya alternativ och lösningar för att möta olika behov. Samverkan med civilsamhälle och andra 
aktörer utpekades som viktigt för prioritering. Verksamhetsutvecklingspotten fylldes på med 
500 000kr 2013 och 500 000kr 2014 från den del av näringspolitiska reserven som tillskapats 
via borgensmedel. Ytterligare förstärkning av potten skedde i verksamhetsplan 2016 då 500 
000kr avsattes för innovationsarbete inom främst äldreomsorgen. Det beslutades också om en 
inriktning på områdena integration och jämställdhet för minst 50 % av pottens projekt under 
2016 och 2017. 

Trestegsraket för innovationsarbete 
Under senare delen av 2017 genomfördes ett arbete med samla sökbara medel och tydligare 
koppla kriterierna till de utmaningar vi står inför som organisation. Detta gjordes mot 
bakgrund av att innovationsfonden 2018-2020 inrättades samt erfarenheter som framkom i 
processkartläggning av förvaltningarnas innovationsarbete. Resultatet blev en ny riktlinje där 
förslagsverksamheten, verksamhetsutvecklingspotten och innovationsfonden utgör en 
”trestegsraket” för innovationsarbete i Piteå kommun. 
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Kriterierna för trestegsraketen anger att projekten ska leda till effekter inom minst ett av 
följande områden: 

 Innovationer som bidrar till effektivisering 
 Personal- och kompetensförsörjning 
 Arbetsmiljöförbättringar 

För att beviljas ska projekten även ge brukar-/medborgarnytta, ha jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv, nytänkande samt potential till spridning. 

Projektansökningar hanteras av en utvecklingskommitté som sammankallas av 
personalavdelningen och består av representanter från olika förvaltningar. Medarbetare vid 
KLFs projektkontor handlägger ärenden inom verksamhetsutvecklingspotten och 
innovationsfonden. Kommittén är beredande organ och beslut fattas av kommunchef. 

Verksamhetsutvecklingspottens status och nuläge 
Verksamhetsutvecklingspotten har utgjort det andra steget i ”Trestegsraketen”, där 
kommunens samtliga förvaltningar har kunnat söka upp till 50 000kr/projekt för att testa 
utvecklingsidéer som går i linje med kriterierna för sökbara medel. 

Under 2017 och 2018 har såväl antalet ansökningar som summa av utbetalade medel ökat (se 
bilaga 1). Det har även antalet förvaltningar som inkommit med ansökningar. Vid uppföljning 
av beviljade projekt i verksamhetsutvecklingspotten 2017 framgår att samtliga sex som 
avslutats lett till nya implementerade lösningar. Fyra av projekten har ”skalats upp” till att 
omfatta fler verksamheter än där test/pilot genomfördes. Mer om projektens effekter går att ta 
del av i bilaga 2. 

I dagsläget återstår endast 140 300kr som är destinerade för äldreomsorgen. Inga sökbara 
medel finns att tillgå för övriga förvaltningar och verksamheter i Piteå kommun. 

Trestegsraketens framtid - förslag kring påfyllning 
För att fortsätta bygga innovationskraft i Piteå kommun och möjliggöra pilotprojekt med 
sökbara medel för alla förvaltningar, finns ett behov av påfyllning av 
verksamhetsutvecklingspotten. Om potten ska bli ett verktyg för effekt i digitaliserings- och 
innovationsarbete i linje med vad som pekas ut i VEP 2019-2021, ser vi behov av en årlig 
påfyllning under denna tidsperiod. Utifrån söktryck och medel som beviljats tidigare år gör vi 
bedömningen att 250 000kr under 2019, 2020 och 2021 skulle möta behoven. Dvs. totalt 750 
000kr fördelat på tre år. 

Med en sådan årlig påfyllning skulle verksamhetsutvecklingspotten fortsatt kunna 
kommuniceras som en viktig del i en basplattform för utveckling och innovation, tillsammans 
med förslagsverksamheten för verksamhetsnära förbättringar. Potten kan då också fortsatt 
marknadsföras som ett andra steg i ”Trestegsraketen” under 2019-2020 då innovationsfonden 
finns för förnyelseprojekt inom Socialtjänsten och Utbildningsförvaltningen. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Aktuell ansökan avser 250 tkr för 2019. Medel för kommande perioder behandlas i det 
ordinarie budgetarbetet. 
Beslutsunderlag 
 Bilaga 1. Ansökningar och beviljade medel 2016-2018 
 Bilaga 2. Uppföljning av beviljade projekt i potten 2017 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 108 
Begäran om medel ur Centrala potten - Infrastruktur 
Universitetsområdet 
Diarienr 19KS198 

Beslut 
Kommunstyrelsen överför investeringsmedel på 1 000 tkr till Samhällsbyggnad 
för Universitetsområdet från Kommunstyrelsens centrala pott. 

Ärendebeskrivning
Piteå kommun initierade 2013 ett arbete för utveckling och långsiktig tillväxt på 
Universitetsområdet. Utgångspunkten var att under kommande 7-årsperiod genomföra 
satsningar inom näringsliv, forskning, utbildning och upplevelser med målet att det år 2020 
ska finnas 500 fler verksamma på området och att området ska bli ännu mer attraktivt för 
bostäder och verksamheter, bestå av bra infrastruktur ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv. 

Under 2018 har det tagit fart på Universitetsområdet och attraktionskraften för 
universitetsområdet växer. Aktuellt på området just nu: 

 PartAB etapp 1, 60 lägenheter. Klart 
 COOP, byggnation matvarubutik pågår, öppnar hösten 2019 
 Äldreboende Berggården ca 60 platser, klart hösten 2019 
 PartAB etapp 2 ca 40 lägenheter, byggstart 2019 
 PiteBo, ”Blåbärsskogen” ca 60 lägenheter, planerad byggstart våren 2019 
 PiteBo elevbygge 3 hus/8 lgh, byggtid 6–7 år, planerad byggstart våren 2019 
 Nya verksamheter, förfrågan om kontorslokaler på två ställen på området 
 Eventuell ny förskola, 8–10 avdelningar, ingen tidplan i dagsläget. 

För att möta detta behov behöver Samhällsbyggnad projektera två lokalgator under 2019 (se
Översikt vägar - Universitetsområdet): 

 Energigränd, lokalgata mellan Part AB:s etapp 1 och PiteBo:s etapp ”Blåbärsskogen” 
 Innovationsgränd, lokalgata till Pitebo:s elevbygge. 

Energigränd behöver även byggas under 2019. Idag används en tillfällig infart från Nygatan 
som ska stängas. I VEP 2020–2022 återkommer Samhällsbyggnad med fortsatt plan och 
äskande för området. 

Beslutsunderlag 
 Översikt vägar - Universitetsområdet 
 Budget Infrastruktur Universitetsområdet 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 109 
Medfinansiering- LTU Green Fuels 
Diarienr 19KS178 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet LTU Green Fuels med 200 tkr för 2019. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås i tillräcklig omfattning. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 

Ärendebeskrivning 
Sammanfattande projektbeskrivning 
Projektet ägs och drivs av LTU Green Fuels och fokuserar under 2019 på att vidareutveckla 
den verksamhet som idag bedrivs vid LTU Green Fuels anläggning i Piteå. Projektet kommer 
att arbeta efter tre spår, alla med biomassa som utgångspunkt. Det handlar om att omvandla 
biomassan till Biojetbränsle, Biobensin eller Biodiesel. Kommande arbete är mycket viktigt 
för att stärka Piteås och regionens position inom områdena förgasning och förbränning 
ytterligare. 
När det gäller Biojetbränsle så finns det bara en certifierad anläggning i världen som idag är 
godkänd och den finns i Kalifornien. Intresset globalt för Biojetbränsle är starkt ökande, 
vilket LTU Green Fuels märkt av mycket tydligt det senaste året. Det är rimligt att tro att 
ytterligare anläggningar kan komma växa fram under kommande 5-årsperiod. 

Bakgrund 
Luleå Tekniska Universitet har vid anläggningen LTU Green Fuels, i anslutning till Smurfit 
Kappa och Rise /ETC, under lång tid bedrivit framgångsrik forskning, utveckling och 
produktion av förnybara drivmedel och kemikalier från skogsrester. Under de senaste åren har 
industrins intresse för utveckling av biodrivmedel ökat kraftigt nationellt och globalt. För 
Sverige, med stora tillgångar av restprodukter från skogsindustrin, är 
biodrivmedelsproduktion via förgasning det mest intressanta alternativet. Detta pga av den 
stora volympotentialen både när det gäller råvara och slutprodukt. 

Syfte 
Huvudsyftet med projektet är att alla tre nya processvarianter (Biojetbränsle, Biobensin och 
Biodiesel ska kunna demonstreras. 

Projektets tre delmål 
Projektet kommer att bedriva förberedande aktiviteter i syfte att uppnå följande tre långsiktiga 
delmål: 

 Att omvandla biomassa till Biojetbränsle 
 Att omvandla biomassa till Biobensin. 
 Att omvandla biomassa till Biodiesel. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Ekonomi / aktiviteter 
Projektledning och kommunikation 191 000 
Aktiviteter för framtagande av processflödesscheman 888 000 
Verksamhet för att upprätthålla och förbereda kritiska tillstånd 780 000 
Teknik och Marknadsbevakning 191 000 
Totalt: 2 050 000 

Finansiering 
Region Norrbotten 500 000 
Luleå Kommun 150 000 
Piteå Kommun 200 000 
Luleå Tekniska Universitet 350 000 
ARVOS GmbH Schmidtche Schack 300 000 
KIRAM AB 450 000 
Totalt: 2 050 000 

Tyska ARVOS GmbH Schmidtsche Schack levererar förgasare och utrustning av typen 
värmeväxlare, gaskylare m.m. till stora bolag globalt. KIRAM arbetar med teknik och 
affärsutveckling av grön industri. KIRAM är grundare av Sunpine. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Piteå kommun bör delta i projektet av 
följande skäl: 

 Det är av största vikt att upprätthålla och stärka den utvecklingsmiljö och samlade 
kompetens som byggts upp vid Smurfit Kappa, Rise/ETC och LTU Green Fuels. 
Verksamheterna är unika i sitt slag också i ett internationellt perspektiv. 

 Förnyelsebar energi är ett av Piteå Kommuns prioriterade fokusområden. 
 Förgasning och förbränning av biomassa är två områden där Piteå som ort ligger i absolut 

framkant i ett internationellt perspektiv. 
 Arbetet med att omvandla biomassa till biojetbränsle, biobensin och biodiesel är oerhört 

angeläget i syfte att minska koldioxidutsläppen. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 110 
Medfinansiering - Projekt en smartare och attraktivare stadskärna 
Diarienr 18KS846 

Beslut 
Kommunstyrelsen finansierar projektet – En smartare och attraktivare stadskärna med 300 tkr 
för 2019, 300 tkr för 2020 och 400 tkr för 2021. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 

Kommunstyrelsen utser Plan- och tillväxtkommittén till styrgrupp för projektet En smartare 
och attraktivare stadskärna. 

Ärendebeskrivning 
Näringslivsavdelningen på Kommunledningsförvaltningen ansöker som huvudsökande till 
detta projekt. Syftet är att starta upp kvalitetssäkringsprocess och i förlängningen ansöka om 
Årets Stadskärna 2022. 

Processen har fokus på centrumutveckling, samarbetsmodeller, näringsutveckling, 
besöksnäring och attraktionskraft. 

QM-certifieringen (Quality Mark) är en standardiserad kvalitetsmärkning för 
samverkansorganisationer i city, centrum och stadskärna. Certifieringen säkerställer en 
långsiktig och hållbar samverkan genom att fokusera på struktur och styrning. 

Mål 
Syftet är att säkerställa ett både långsiktigt och hållbart arbete med stadskärnans 
utveckling. Certifieringen är en del av detta arbete. Stadsmiljöprogrammets framtagande är 
under slutfas och detta ska gå hand i hand. Destination Piteås handelsuppdag är ett operativt 
uppdrag gentemot befintliga handlare som även kompletteras med detta och är med i hela 
processen. 

Pågående projekt Piteå centrum enligt ÖP2030 (se karta bilaga) 
Processgruppen bestämmer sedan om samma avgränsning används. 

Pågående projekt: 

 Rådhustorget, ombyggnation inför 400års jubileet (projekteringsfas) 
 kv Löjan, arbete med att hitta nytt innehåll för etapp2 pågår 
 kv Vargen, nya bostäder (BD bygg). Etapp 1 i princip klart, etapp 2 ska påbörjas i år. 
 Kyrkcenter, Piteå församling planerar ny entrébyggnad 
 kv Lönnen, nya bostäder (Wallsténshus), påbyggnad på befintlig tegelbyggnad, detaljplan 

påbörjad 
 kv Tallen, nya bostäder (Lindbäcks) delvis inflyttade, kvarstående byggnadskroppar nära 

färdigställande 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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 OK-tomten, nya byggnader planeras (Lindbäcks) 
 kv Rönnen, nya bostäder (Rawi och Lindbäcks), Planprogram framtaget, detaljplanearbete 

startas i år. 
 Christinaskolan, förtätning och nybyggnad av skola. Projektarbete pågår. 
 Lillbrogatan, gatan behöver byggas om för mer tillgänglighet, trivsel och trafiksäkerhet. 

Planering påbörjas i år 
 Västergatan, ombyggnation till esplanad. Projektering pågår. 
 Västermalm (bangård), stadsomvandlingsområde. Arbetet är pausat. 
 Timmerleden, Trafikverket jobbar med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 

Renovering av Källboparken och påbörja utveckling av Badhusparken med att renovera 
paviljongen. Kanalkanten, från lasarettsbron till kurvan bakom scen kommer att renoveras. 

Övergripande planeringsarbeten: 

 Stadsmiljöprogram: Profilprojekt Stadens ljus, stadens golv och Rådhustorget pågår. 
Helhet stadsmiljöprogram, en populärutgåva, ska tas fram under året. (Samhällsplanering) 

 ”Förbättrad framkomlighet i Piteå centrum” – Trafik och projekt håller på att titta på 
trafiksituationen och lösningar i ett större helhetsgrepp. 

Kommunledningsförvaltningen ser fördel i ett samarbete med projekt Digitala Dimensioner
som har till uppgift att stärka kultur, platser och upplevelser. Även Piteå 400 år ser vi som en 
del i arbetet. Det viktiga i processen här är att politiken står bakom, en planerad finansiering, 
förvaltningschefer och fastighetsägare är delaktiga och vi alla tillsammans skapar en 
långsiktig samsyn 

Total projektbudget 2019 - 2021 
Externa tjänster 400 000kr 
Resor/logi 200 000kr 
Aktiviteter 400 000kr 
Totala kostnader 

Finansiering av Piteå kommun 1 000 000kr 

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att detta är viktigt för Piteå kommun. 
Genom detta arbete stärker Piteå sin stadskärna genom ökat samarbete och stolthet för oss 
invånare samt att vi får en gemensam målbild som skapar ett större engagemang från alla, 
såväl offentliga och privata aktörer men även för den enskilda medborgaren. En levande 
stadskärna i centrum är en viktig del i att skapa en attraktiv stad och om Piteå ska växa, så 
fyller stadskärnan en mycket viktig funktion. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Stryk från ärendebeskrivningen: "Den är en garanti för att alla 
intressenter menar allvar med sitt engagemang och leder därför till en stabilitet i den 
samverkan som skapar förutsättningar för nya investeringar i staden. Svenska Stadskärnor 
erbjuder medlemmarna QM-certifiering som ett verktyg för att säkerställa långsiktighet i 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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samverkansprocesserna i en stad. Möjligheten att ansöka om QM gör vi via vårt medlemskap 
i Svenska Stadskärnor. QM Framtagen i ett europeiskt samarbete har sitt ursprung i ett 
gemensamt europeiskt utvecklingsarbete inom TOCEMA Europe (Town Centre Management 
Europe) där Svenska Stadskärnor var en av intressenterna. Den nyligen uppdaterade versionen 
av QM är genomarbetad för att vara anpassad för våra svenska förhållanden." 
Formulera om stycket om mål till: Syftet är att säkerställa ett både långsiktigt och 
hållbart arbete med stadskärnans utveckling. Certifieringen är en del av detta arbete. 
Stadsmiljöprogrammets framtagande är under slutfas och detta ska gå hand i hand. 
Destination Piteås handelsuppdag är ett operativt uppdrag gentemot befintliga handlare som 
även kompletteras med detta och är med i hela processen. 
Kommunstyrelsen utser Plan- och tillväxtkommittén till styrgrupp för projektet En smartare 
och attraktivare stadskärna. 

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

Beslutsunderlag 
 Karta Piteåcentrum 
 Arbetsorganisation 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 111 
Förändring av koncernintern kreditlimit för AB PiteBo 
Diarienr 19KS199 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt höja koncernintern kreditlimit till 100 mkr på 
koncernvalutakontot för AB PiteBo under 2019 och 2020. 

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

Ärendebeskrivning 
AB PiteBo har under 2019-2020 planerade investeringar i 64 nya hyresrätter i området 
Blåbärsskogen på Universitetsområdet. Bolaget önskar under byggtiden finansiera projektet 
genom en utökad limit på den koncerninterna kontokrediten. Sedan tidigare har bolaget ett 
beviljat utrymme om 20 mkr. För att klara projektet och den ordinarie verksamhetens behov 
bedöms en tillfällig utökning under 2019-2020 med 80 mkr behövas. 

Ekonomiavdelningen Piteå kommun bedömer finansieringsmodellen som lämplig ur ett 
koncernperspektiv och rekommenderar kommunstyrelsen att besluta enligt bolagets 
önskemål. 

I Kommunfullmäktiges beslut (2011-06-27, KF §160) är kreditlimitar och räntevillkor till 
Piteå Kommunföretag AB och dess bolag inom koncernkontosystemet reglerade. Enligt den 
av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn har kommunstyrelsen ansvar att besluta om 
bland annat placering av kommunens medel och utlåning. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M) och Anders Nordin (SLP): Avslag på Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag. 

Helena Stenberg (S), Johannes Johansson (C) och Brith Fäldt (V): Bifall till 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 112 
Remiss Norrbottens klimat- och energistrategi 2020-2024 
Diarienr 19KS115 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande på remiss Norrbottens klimat- och energistrategi 2020-2024. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Norrbotten har uttryckt en önskan om att få Piteå kommuns synpunkter på 
förslag till strategi för klimat- och energiarbetet i länet. 

Samhällsbyggnad har 2019-03-19 lämnat ett tjänsteyttrande enligt bilaga. Det är 
Kommunledningsförvaltningens förslag att Kommunstyrelsen antar yttrandet. 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S) och Majvor Sjölund (C): Bifall till yttrandet med ändringen av tredje 
punkten på första sidan till följande lydelse: Piteå kommun anser att konsekvenserna bör 
beskrivas av den höga andelen grön el som produceras i länet, där vissa kommuner är 
nettoexportörer. 

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

Beslutsunderlag 
 Yttrande på remiss Norrbottens klimat- och energistrategi 2020-2024 
 Remiss Norrbottens klimat- och energistrategi 2020-2024 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 113 
Offentliga sammanträden kommunstyrelsen 
Diarienr 19KS171 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att dess sammanträden är offentliga vid ärenden för vilka 
Kommunstyrelsen är beslutande instans och som inte avser myndighetsutövning eller 
innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunallagen ska nämndsammanträden som huvudregel hållas inom stängda dörrar. 
Lagens 6 kap 25§ säger dock att Kommunfullmäktige kan medge att en nämnds 
sammanträden får vara offentliga och i dessa fall är det upp till nämnden själv att avgöra om 
och vid vilka sammanträden allmänheten ska tillåtas närvara. Kommunfullmäktige har den 18 
december 2000, § 177 beslutat att Kommunstyrelsen och nämnderna medges hålla offentliga 
sammanträden. 

Kommunstyrelsen har 2003-02-03 § 31 beslutat att hålla öppna sammanträden inom ramen 
för kommunallagens bestämmelser. Beslutet bör förtydligas och ärendet aktualiseras därför. 

I Kommunallagen har gjorts undantag för ärenden som rör myndighetsutövning samt ärenden 
som innehåller sekretessbelagda uppgifter, dessa frågor skall alltid avhandlas inom stängda 
dörrar. Det finns också andra ärenden som enligt lagens förarbeten (prop. 1993/94:188) inte 
lämpar sig för behandling vid offentliga sammanträden, t.ex. ärenden som nämnden/styrelsen 
endast bereder för avgörande i fullmäktige eller i annan nämnd, eller nämndens/styrelsens 
interna överläggningar inför sin budgetframställning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
I Kommunstyrelsen behandlas ärenden där Kommunstyrelsen är beslutande instans, för dessa 
ärenden föreslås sammanträdet vara offentligt. Styrelsen bereder även ärenden för 
Kommunfullmäktige och för dessa ärenden föreslås sammanträdet vara stängt. När det gäller 
myndighetsutövning och sekretessbelagda uppgifter är lagen tydlig, sammanträdet ska vara 
stängt. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 114 
Kommunstyrelsens internbudget 2019 
Diarienr 19KS129 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer internbudget för 2019 avseende Kommunstyrelsen med 
förvaltningarna Kommunledningsförvaltningen och Räddningstjänsten. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till Kommunstyrelsens internbudget för 2019 har upprättats och omfattar 
förvaltningarna Kommunledningsförvaltningen och Räddningstjänsten. 

Förslaget har upprättats utifrån grundläggande förvaltningsuppdrag, politiskt uppsatta mål 
samt av Kommunfullmäktige fastställd budget och verksamhetsplan för Piteå kommun för 
perioden 2019-2021. Den del av Piteå kommuns verksamhetsplan för perioden som avser 
Kommunstyrelsen utgör därmed också Kommunstyrelsens verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens internbudget 2019 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 115 
Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 

Delegationsbeslut 
 Yttrande angående stadigvarande serveringstillstånd. Sinnenas Ateljé, Piteå. Sinnenas Ateljé AB (dnr 

19KS166-3) 

 Yttrande offentlig tillställning. 1a majrundan fyrkanten. SMC Norrbotten (dnr 19KS183-5) 

 Piteå Transport - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2019-03-01 - BESLUT (dnr 19KS72-6) 

 Upphandling - Idrottsmaterial (dnr 19KS195-1) 

 Låneavtal undertecknande av borgensförbindelse till stöd för bostadsförsörjning (dnr 19KS15-1) 

 Reviderat yttrande i ärende PB 2019-000066 gällande brandskydd (dnr 19KS201-3) 

 Val av ledamöter och ersättare - Kommunala förebygganderådet 2019-2022 (dnr 18KS739-15) 

 Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2019-000088 (dnr 19KS219-1) 

 Val av ledamot och ersättare - Kommunala förebygganderådet (dnr 18KS739-18) 

 Yttrande offentlig tillställning. PSG-disco i Nolia Ishall och PSG-festen i Kyrkcenter 2019. Piteå Summer 
Games (dnr 19KS203-3) 

 Yttrande offentlig tillställning, allmän sammankomst, begagnande av offentlig plats och idrottsarrangemang. 
Piteå Summer Games 2019. Piteå Sumer Games (dnr 19KS200-3) 

 Yttrande offentlig tillställning. Nationell och internationell hundutställning i Roknäs 2019. Södra 
Norrbottens Kennelklubb (dnr 19KS207-5) 

 Yttrande offentlig tillställning. Hyresgästens dag, Öjebyn. Hyresgästföreningen Region Norrland (dnr 
19KS220-3) 

 Yttrande begagnande av offentlig plats. Uteservering. Nya Hanséns Konditori (dnr 19KS221-4) 

 Yttrande avstängning väg Prästgårdsgatan och Storgatan, Piteå, under perioden 20190114-20190124. DB 
Bygg AB (dnr 18KS826-5) 

 Ansökan och beslut om att få sota själv 2019 (dnr 19KS11-1) 

 Ansökan och beslut om att få sota själv 2019 (dnr 19KS11-2) 

 Ansökan och beslut om att få sota själv 2019 (dnr 19KS11-3) 

 Ansökan och beslut om att få sota själv 2019 (dnr 19KS11-4) 

 Ansökan och beslut om att få sota själv 2019 (dnr 19KS11-5) 

 Ansökan och beslut om att få sota själv 2019 (dnr 19KS11-6) 

 Ansökan och beslut om att få sota själv 2019 (dnr 19KS11-7) 

 Ansökan och beslut om att få sota själv 2019 (dnr 19KS11-8) 

 Ansökan och beslut om att få sota själv 2019 (dnr 19KS11-9) 

 Ansökan och beslut om att få sota själv 2019 (dnr 19KS11-10) 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 116 
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delgivningar. 

Anmälda delgivningar 
 Beslut om ersättning för räddningstjänstkostnader för insatsen vid skogsbranden i Jokkmokks kommun 2018 

(dnr 19KS182-2) 

 Uppföljning av Ägardirektiv Energikontor Norr AB till 2018-06-30 (dnr 19KS185-2) 

 Uppföljning av Ägardirektiv Energikontor Norr AB till 2018-12-31 (dnr 19KS185-3) 

 Delegationsbeslut - Anvisning för verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik (dnr 19KS125-2) 

 Medborgarlöfte för 2019-2020 mellan lokalpolisområdet Piteå Älvdal samt Piteå kommun (dnr 19KS234-1) 

 Överenskommelse om samverkan och prioriteringar mellan lokalpolisområde Piteå samt Piteå kommun 
verksamhetsåren 2019-2020 (dnr 19KS234-2) 

 Genomförandeplan för det lokala brottsförebyggande arbetet i Piteå i samverkan mellan kommun och polis 
2019-2020 (dnr 19KS234-3) 

 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) 2019-02-28 (dnr 19KS17-2) 

 Protokoll från styrelsemöte i Svenska kommun Försäkrings AB (SKFAB) 2019-01-10 (dnr 19KS17-3) 

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting 

 Cirkulär 19:11 Hantering av karensavdraget för anställda på RiB 
 Cirkulär 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 117 
Avgifter inom offentlig plats dispenser och parkering 
Diarienr 19KS97 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Avgifter inom offentlig plats 
dispenser och parkering. 

Reservationer 
Helén Lindbäck (KD), Marika Risberg (C), Majvor Sjöberg (C), Karl-Erik Jonsson (M), 
Håkan Johansson (M) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2018-02-19 Taxor och avgifter inom trafik, parkering och 
allmän/offentlig plats. Samhällsbyggnad ser ett behov av att revidera dokumentet för att 
förtydliga och aktualisera underlaget på exempelvis avgiftsuppdelningen, för att underlätta 
arbetet vid handläggning och debitering. Till följd av detta har Samhällsbyggnad tagit fram ett 
reviderat förslag på Avgifter inom offentlig plats, dispenser och parkering. 

I förslaget finns nedanstående förtydliganden och förändringar: 

- Rubriceringen för dokumentet har justerats för att följa samma struktur som innehållet. 

- I gällande dokument finns två olika zonindelningar för uteserveringar och 
arbetsplatsområden. Dessa sammanfogas till ett gemensamt zonområde som följer den 
indelning av centrum, stad och landsbygd som framgår av översiktsplanen. Att ha ett 
gemensamt zonområde istället för två blir tydligare och enklare för medborgaren att förhålla 
sig till och för tjänstemännen att tillämpa. 

- Så som taxan för offentlig plats är utformad idag uppstår, inte allt för sällan, 
tolkningssvårigheter vid debitering av olika upplåtelser. Samhällsbyggnad har parallellt med 
detta lyft ett förslag på ny riktlinje för upplåtelse av offentlig plats. Med anledning av detta 
finns det behov av att den nu föreslagna taxan för offentlig plats följer samma struktur och 
innehåll som den nya riktlinjen. Avgiftstabellen har därför utökats med ett antal ändamål vilka
är rödmarkerade i bifogat förslag. Övriga ändamål har förtydligats. I den reviderade taxan 
framgår ett förslag på avgiftsfria upplåtelser om upplåtelsen sker under maximalt 2 timmar. 
Tiden beräknas inkl. eventuellt iordningsställande av diverse utrustning. Ytterligare en 
avgiftsfri klausul föreslås införas för skolklasser, ideella föreningar, humanitära 
organisationer och liknande. I de fall en upplåtelse inte faller inom en befintlig kategori får 
debitering ske med utgångspunkt från närmast likvärdiga kategori. Undantag från gällande 
avgifter får medges av chef inom fysisk planering. 

- Avgifter för transportdispens; längd över 35 m justeras till 800 kr, en ökning med 200 kr. 
Påslag vid skyndsam handläggning justeras till 1 000 kr, en ökning med 500 kr. Resurser och 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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ökad arbetstid enligt självkostnadsprincipen motiverar justeringen. 

- Nyttoparkeringstillstånd föreslås delas upp i kategori A och B. Kategori A omfattas av yrken 
inom hemtjänst, rehabilitering, sjukvård och hjälpmedelsleveranser eller liknande. Kategori B 
omfattas av övriga yrkesgrupper. Yrkesgrupper som omfattas av kategori A debiteras en lägre 
avgift då dessa typer av servicefunktioner utförs i betydande omfattning i en ambulerande 
verksamhet. 

-Avgifter för dispens från lokal trafikföreskrift och tillfälligt parkeringstillstånd justeras till 
300 kr, en ökning med 50 kr. Självkostnadsprincipen motiverar justeringen. 

- Stycket 4.1 Allmänna bestämmelser har förtydligats med hänvisning till både 
zonindelningen för parkering och den taxa som gäller för den aktuella zonen. 

-Parkeringsavgifterna som beslutades i kommunfullmäktige 2018-02-19 är oförändrade 
gällande prissättningen. Det är endast taxornas upplägg som justerats för att göra taxorna både 
tydligare och enklare att tillämpa. Detta gäller för taxa; 1 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13 och 14. De 
rödmarkerade taxorna i avgiftstabellen är förslag på nya taxor för framtida användning. Taxa 
3 och 6 är en dygnsmaxtaxa som kan behövas tillämpas på vissa parkeringar som kommunen 
vill premiera för ökad nyttjade, exempelvis kan det vara vissa parkeringshus eller 
parkeringsplatser med låg beläggningsgrad. Taxa 7, 10 och 11 är förslag på taxor för 
samåkningsparkeringar som kan behövas för att styra användandet om inte taxa 8 och 9 
fungerar som planerat. 

- Avgifter för felparkerings- och kontrollavgifter; vid felaktig parkering på en parkeringsplats 
för rörelsehindrade justeras avgiften till 1 000 kr, en ökning med 200 kr. Vid parkering i strid 
mot lokal trafikföreskrift, inom exempelvis p-förbud område i centrum, justeras avgiften till
500 kr, en ökning med 150 kr. Överträdelserna bedöms som allvarliga varav en justering av 
avgifterna är motiverat. 

Det nya förslaget följer Piteå kommuns rätt att ta ut avgifter enligt lag och bedöms säkerställa 
likabehandlingsprincipen samtidigt som det blir tydligt och enkelt för medborgaren. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-01-17 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revidering av Avgifter inom offentlig plats, dispenser 
och parkering och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för antagande, med tillägg att 
beakta avgifter för valbodar i den fortsatta handläggningen. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Zonindelningen bör visa även landsbygdscentra och därmed följa Fördjupade översiktsplaner
såväl som Översiktplan. När det gäller avgiftsfria upplåtelser är 3 timmar en mer rimlig 
tidsgräns för iordningställande, genomförande och återställande av körer, orkestrar och 
liknande. Kommunen bör i sin verksamhet främja demokratin och valbodar och valaffisher 
bör därför upplåtas avgiftsfritt. Kommunledningsförvaltningens förslag är markerade med 
gult i dokumentet. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Anders Nordin (SLP) och Marika Risberg (C): Avgift för 
nyttoparkeringstillstånd 300kr/månad, 1000 kr/år för alla yrkeskategorier. 

Helena Stenberg (S) och Agnetha Eriksson (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens 
förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
 § 15 Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-17 Avgifter inom offentlig plats dispenser och 

parkering 
 Avgifter inom offentlig plats dispenser och parkering 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 118 
Taxor och avgifter inom trafik parkering och allmän/offentlig plats 
Diarienr 19KS103 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige upphäver Taxor och avgifter inom trafik, 
parkering och allmän/offentlig plats. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2018-02-19 Taxor och avgifter inom trafik, parkering och 
allmän/offentlig plats. Samhällsbyggnad ser ett behov av att revidera dokumentet för att 
förtydliga och aktualisera underlaget på exempelvis avgiftsuppdelningen, för att underlätta 
arbetet vid handläggning och debitering. Till följd av detta har Samhällsbyggnad tagit fram ett 
reviderat förslag på Avgifter inom offentlig plats, dispenser och parkering. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Eftersom uppgifterna i styrdokumentet Taxor och avgifter inom trafik parkering och 
allmän/offentlig plats är reviderade i sådan omfattning samt att rubriken ändras till Avgifter 
inom offentlig plats, dispenser och parkering, föreslås att aktuellt styrdokument upphävs. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 119 
Försäljning av tomt för flerbostadshus - del av Vargen 30 
Diarienr 19KS236 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner försäljning av tomt för 
flerbostadshus på del av Vargen 30. 

Ärendebeskrivning 
BD Fastigheter AB har erhållit markanvisning i syfte ändra detaljplan, projektera och bygga 
flerbostadshus och parkeringsgarage i kvarteret Vargen i två etapper. Markanvisning 
tecknades 2017. Fastigheten är under avstyckning. 

Priset är fastställt i markanvisningen och avser båda etapperna till ett pris av 580 kr/BTA 
(bruttoarea). Total bruttoarea enligt bygglov är 6 807 m2 vilket ger en försäljningsintäkt på 3 
948 060 kr. 

Syftet är att uppföra flerbostadshus med totalt 81 lägenheter enligt bygglov samt 
parkeringsgarage. Flerbostadshusen längs Storgatan uppförs med tre våningar, inne på gården 
med fyra och mot Prästgårdsgatan med fem våningar. 

Detaljplanen har vunnit laga kraft och denna byggnation gör att Piteå kommun går mot ett av 
sina mål, att Piteå ska bli fler invånare. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-03-28 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner försäljning av tomt 
för flerbostadshus på del av Vargen 30. 

Beslutsunderlag 
 Köpekontrakt del av Vargen 30 - M 2019-49 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

         
  

            
           

            
   

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 33 (62) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-01 

(33 av 259)

§ 120 
Bolagsordning för Hedfastigheter i Piteå AB 
Diarienr 19KS210 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar ny bolagsordning för Hedfastigheter 
i Piteå AB. 

Ärendebeskrivning 
En anpassning och uppdatering av bolagsordningen för Hedfastigheter i Piteå AB har 
genomförts. Detta för att följa moderbolagets bolagsordning innebärande bl.a. en anpassning 
av antalet styrelseledamöter. Antalet ledamöter skall spegla styrelsen i moderbolaget då denna 
styrelse föreslås vara densamma. 

Beslutsunderlag 
 Bolagsordning Hedfastigheter 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 121 
Bolagsordning för Nevatko AB 
Diarienr 19KS211 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar ny bolagsordning för Nevatko AB. 

Ärendebeskrivning 
En anpassning och uppdatering av bolagsordningen för Nevatko AB har genomförts. Detta för 
att följa moderbolagets bolagsordning innebärande bl.a. en anpassning av antalet 
styrelseledamöter. Antalet ledamöter ska spegla styrelsen i moderbolaget då denna styrelse 
föreslås vara densamma. 

Beslutsunderlag 
 Bolagsordning Nevatko 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 122 
Bolagsordning för Norrgasol AB 
Diarienr 19KS212 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar ny bolagsordning för Norrgasol AB. 

Ärendebeskrivning 
En anpassning och uppdatering av bolagsordningen för Norrgasol AB har genomförts för att 
följa moderbolagets bolagsordning vilket innebärande bl.a. en anpassning av antalet 
styrelseledamöter. Antalet ledamöter ska spegla styrelsen i moderbolaget då denna styrelse 
föreslås vara densamma. 

Beslutsunderlag 
 Bolagsordning Norrgasol 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 123 
Rapportering av ej verkställda beslut för Lagen om stöd och service 
(LSS) kvartal 4 2018 
Diarienr 18KS4 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda 
beslut Lagen om stöd och service (LSS) för kvartal 4 2018. 

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

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 4, 2018. 

Beslutsunderlag 
 § 48 Socialnämnden2019-02-27 Rapportering av ej verkställda beslut – LSS kvartal 4 

2018 
 Rapportering LSS kvartal 4 - avidentifierad 
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§ 124 
Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) för 
kvartal 4 2018 
Diarienr 18KS5 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda 
beslut socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 4 2018. 

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

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 4, 2018. 

Beslutsunderlag 
 § 47 Socialnämnden 2019-02-27 Rapportering av ej verkställda beslut SoL kvartal 4 2018 
 Rapportering SoL kvartal 4 SO - avidentifierad 
 Rapportering SoL kvartal 4 ÄO - avidentifierade 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 125 
Motion (C) – Enskilda vägar 
Diarienr 17KS817 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen Enskilda vägar 
färdigbehandlad. 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Marika Risberg (C) och Majvor Sjölund (C) har inkommit 
med ovan rubricerade motion och yrkar följande: 
Piteå kommun gör en översyn av vilka enskilda vägar som skulle vara lämpliga för 
kommunen att överta. 

En kostnadsberäkning görs av vad detta skulle innebära för kommunen att överta dessa vägar 

Dessutom anförs i motionen: 
I vår kommun finns det en stor andel enskilda vägar i olika konstellationer som underhålls 
och driftas av vägföreningar, vägsamfälligheter eller enskilda fastighetsägare. I andra 
kommuner har kommunen övertagit skötseln av de enskilda vägarna samt även de statliga 
bidragen som t ex Skellefteå kommun. 

Snöskottning och underhåll av vägarna sköts av de som äger vägarna. Bidrag för underhåll 
kan sökas från Trafikverket och kommunen. Bidragen ges under förutsättning att vägen hålls 
öppen för allmänheten. Under åren har kraven för utförandet av underhåll ökat medan 
bidragen minskat. Föreningarna som ska sköta vägunderhållet, har ofta inte den kompetens 
eller de resurser som krävs. 

Att dessa vägar fortsättningsvis kan hålla god standard och hållas öppna är viktigt både för 
privata och näringsidkare, främst på landsbygden där dessa vägar företrädesvis ligger. 

För att likställa medborgare som bor vid enskilda vägar med medborgare som bor vid 
kommunala vägar så bör en översyn göras. 

Kommunfullmäktige har den 18 december 2018, § 321, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, antaget den 17 januari 2019, §24 

Samhällsbyggnadsnämnden fick 2017-06-26 i uppdrag att utreda de kommunala 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 39 (62) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-01 

(39 av 259)

bidragsnormerna för enskilda vägar och vilka förutsättningar det finns för Piteå kommun att 
överta enskilda vägar. Kommunfullmäktige antog 2018-11-28 det styrande dokumentet 
”Bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar”. Bestämmelserna gäller från och 
med 2019-01-01. 

Samhällsbyggnadsnämnden tog 2017-12-21 emot en remiss från kommunstyrelsen om en 
motion där företrädare från Centerpartiet yrkar på att Piteå kommun ska göra en översyn av 
vilka enskilda vägar som är lämpliga för kommunen att överta samt att kommunen tar fram en 
kostnadsberäkning av vad det skulle innebära för kommunen att överta dessa vägar. 
Samhällsbyggnad har i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut väntat med ett förslag till 
svar på motionen. 

Samhällsbyggnad har utrett förutsättningarna för de yrkanden som nu ligger till grund för
denna motion. Utredningen framgår av bilaga ”Övertagande enskilda vägar” och innehåller 
samhällsbyggnads bedömning av de för- och nackdelar som aktualiseras beroende på vilken 
typ av enskild väg som kommunen vill, bör eller har för avsikt att överta. Av utredningen kan 
det konstateras att ett eventuellt övertagande av enskilda vägar, oberoende av vilka enskilda 
vägar som är föremål för ett sådant övertagande, blir kostsamt för kommunen i fråga om såväl 
ekonomiska som personella resurser. 

I en statlig utredning om ”bidrag och regler för enskild väghållning”, SOU 2001:67, framhålls 
på vilka grunder valet av väghållare bör ske. Faktorer så som ökad trafikmängd, ökad andel 
främmande trafik, större andel tung trafik etc. ökar de generella standardkraven på 
väghållningen. I takt med att kraven växer bör således en översyn av lämplig väghållare ske. 
Som en följd av ovan nämnda utredning presenterade Trafikverket, i samråd med 
Riksförbundet enskilda vägar och Sveriges kommuner och landsting, en projektrapport
”Översyn väghållningsansvar” 2012-10-22, där man kommit fram till en gemensam målbild 
gällande ansvarsfördelningen. Ett lågtrafikerat vägnät som främst är till nytta för enskilda 
fastighetsägare på landsbygden bör omfattas av enskild väghållning, vägar som har större 
betydelse för den allmänna trafiken bör omfattas av statlig väghållning och vägar inom 
tätorter, med undantag för det övergripande statliga vägnätet, bör omfattas av kommunal 
väghållning. 

En annan aspekt som bör förtydligas när man diskuterar ett eventuellt övertagande av enskilda 
vägar är det formella ansvaret för väghållningen. En kommun kan bara formellt sett ansvara 
för väghållningen i ett område som är detaljplanelagt med kommunalt huvudmannaskap för 
allmän plats. Detta innebär att om Piteå kommun har för avsikt att överta det formella 
ansvaret över en enskild väg krävs antingen en detaljplaneändring i ett område som är 
detaljplanelagt med enskilt huvudmannaskap eller att detaljplanelägga fler områden med 
sammanhängande bebyggelse utifrån de förutsättningar som anges i plan- och bygglagen. 
Genom det övertagna väghållningsansvaret får kommunen formell rätt att lösa vägmark samt 
att bygga om och förbättra vägarna. En konsekvens av detta är att rätten till ett eventuellt 
statligt bidrag upphör. 

Samhällsbyggnad bedömer att ett fortsatt ekonomiskt stöd till enskild väghållning innebär en 
mer likabehandlande, rättvis och rättssäker behandling av medborgares rätt till bidrag enligt 
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de nya bestämmelserna. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen anser motionen (C) om enskilda 
vägar färdigbehandlad. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 18 februari 2019 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att samhällsbyggnad i sitt yttrande genomfört de av 
motionen efterfrågade åtgärderna. Det ingår sedan i samhällsbyggnadsnämndens 
grunduppdrag att tillsammans med trafikverket och enskilda vägföreningar bedöma löpande i 
fall enskilda vägar till så stor del nyttjas för allmän trafik att de bör byta huvudman. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 

”Motionärerna tar i sin motion upp en angelägen fråga. Samhällsbyggnad har i sitt yttrande 
lyft upp såväl de fördelar som nackdelar som finns med ett övertagande av enskilda vägar till 
kommunal regi. Det visar bland annat på avsevärde kostnadsökningar och risk att det statliga 
bidraget försvinner i fall kommunen tar över huvud manna skapet för dessa vägar. Vi vet att 
vi har stora utmaningar framför oss för att säkra välfärden och att i det läget ta på sig större 
kostnader och ansvar, som går utöver det kommunala uppdraget och den gemensamma 
målbild som finns mellan Sveriges kommuner, Trafikverket och Riksförbundet för enskilda 
vägar, skulle inte vara ansvarsfullt. 

Jag tycker att den utredning som samhällsbyggnad tagit fram ger ett fullgott underlag för att 
göra ställningstaganden och föreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad.” 

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

Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och 
Helén Lindbäck (KD): Bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Anteckning
Anders Nordin (SLP) och Johnny Åström (SJV) återkommer med yrkanden i 
kommunfullmäktige 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
 Kostnadskalkyl övertagande av enskilda vägar 

§ 126 
Motion (M) – Utred alternativ för nytt äldreboende i Piteå 
Diarienr 18KS90 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen Utred alternativ för nytt 
äldreboende i Piteå. 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Johansson (M) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 

Att kommunfullmäktige beslutar att byggnation, ägande av fastighet samt drift av kommande 
äldreboendeplatser ska konkurrensutsättas externt och kunna utföras av andra parter än Piteå 
kommun. 

Dessutom anförs i motionen: 

Enligt den demografikurva som idag är känd för Piteå Kommun så kommer kommunen med 
största sannolikhet att behöva utöka antalet platser i äldreboenden ytterligare, förutom de 
redan beslutade nya platserna på Berget. Den brist på äldreboendeplatser som vi riskerar att 
hamna i (och delvis redan har) innebär att äldre personer blir kvar längre hemma i sina 
bostäder, ofta med en känsla av otrygghethet, och med ett mycket omfattande behov av 
hemtjänst. 

Vi vill ge Piteborna valfrihet och hög livskvalitet bl.a. genom att kommunen har en positiv 
och uttalad inställning till att konkurrensutsätta den framtida äldreomsorgen, såväl ägandet av 
fastigheten som driften. 
Idag är privata utförare mycket viktiga partners till kommuner och landsting, och de är många 
gånger avgörande för att kommuner ska klara av det ökande vård- och omsorgsuppdraget runt 
om i landet. Under 2017 stod privata företag för lika stor del av nytillkomna 
äldreboendeplatser som kommunerna. När det gäller driften av äldreboenden så är andelen 
privat drivna äldreboenden 20 % i Sverige men endast 1% i Norrbotten. 

Bodens kommun har nu påbörjat bygget av deras första privata äldreboende som även ska 
drivas av den privata aktören Norlandia Sverige AB. Bodens socialdemokratiska 
kommunalråd, Inge Andersson, säger" Jag är övertygad om att det kommer att utveckla 
äldreomsorgen i Boden och sprida ringar på vattnet i Norrbotten. Det här är början på något 
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mer framöver." Att dessa ringar ska sprida sig till Piteå känns som en naturlig utveckling för 
oss Moderater. 

Med privat byggande slipper kommunerna stå den ekonomiska risk det innebär att investera i 
nya byggnader och kommunens likviditet kan användas till andra angelägna områden och 
investeringar. Kommunen kan sprida riskerna, få nya äldreomsorgsplatser och fler 
arbetsgivare som kan vara med och bygga, leda samt utföra vår framtida vård och omsorg. 
Personalen inom vård och omsorg får möjlighet att välja arbetsgivare och påverka sin 
arbetssituation. Privata utförare kan vara en del av lösningen - om vi tillåter dem att vara det! 

Vi vill att kommunens pengar ska användas så effektivt som möjligt utifrån de mål vi 
fastställer. Det är inte bara eftersträvansvärt utan även en skyldighet som Piteå Kommun har 
gentemot sina kommuninvånare. 

För att bereda personal inom omsorgen i Piteå Kommun fler arbetsgivare samt bereda de äldre 
som behöver omsorgsboende i Piteå en möjlighet att välja olika typer av boende, inriktning 
m.m. yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar att byggnation, ägande av fastighet samt drift 
av kommande äldreboendeplatser ska konkurrensutsättas externt och kunna utföras av andra 
parter än Piteå kommun. 

Kommunfullmäktige har den 19 februari 2018, § 29, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 februari 2019 
Motionens förslag tar upp dels byggande och ägande av fastigheter och dels drift av
verksamheten. Byggande av nya fastigheter är alltid ute på externt anbud. Ägandet av de 
fastigheter som finns för vård och omsorgsboende är idag uppdelat mellan 
fastighetsförvaltningen och PiteBo. PiteBo erbjuder även ordinärt boende för äldre i form av 
både seniorboenden och trygghetsboenden med samvaroverksamhet. Det är givetvis möjligt 
att även andra aktörer på marknaden kan erbjuda lämpliga fastigheter men det bör då avgöras 
med utgångspunkt i de vid den tiden rådande behoven. 

Gällande driftsform konstaterar kommunledningsförvaltningen att det i första hand är en 
politisk fråga hur man vill bedriva och kontrollera verksamheten, och lämnar därför inget 
förslag till beslut. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Motionären har rätt i att demografiutvecklingen visar att det kommer att finnas ett långsiktigt 
större behov av äldreomsorgsplatser. Detta följs noga av Socialtjänsten och de har en plan för 
att möta upp det behovet. 
Jag ser få anledningar till att privatisera driften av äldreomsorg. Inte heller visar studier på att 
kvalitén på något sätt skulle vara bättre vid privata lösningar, snarare tvärt om. 

Jag har fullt förtroende för att den duktiga personal som vi har inom vården och omsorgen på 
bästa sätt förvaltar de resurser som kommunfullmäktige ställer till förfogande och erbjuder ett 
gott omhändertagande av våra äldre medborgare. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Att erbjudas plats på ett särskilt boende är en fråga om brukarens behov och hur de bäst kan 
tillfredsställas. Driftsformen har i sig ingenting med det att göra. Det är min övertygelse att 
kommunen har bäst möjlighet att garantera ett bra omhändertagande om vi inte tar in 
utomstående aktörer för att klara våra grunduppdrag och yrkar därför avslag på motionen. 

Yrkanden 
Brith Fäldt (V) och Elisabeth Vidman (S): Bifall till förslaget. 

Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Karl-Erik Jonsson (M) och Helén Lindbäck (KD): 
Bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt förslaget. 

Anteckning
Anders Nordin (SLP) och Johnny Åström (SJV) återkommer med yrkanden i 
kommunfullmäktige 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
         

 

          
   

         
   

          

   

                
              

                 
                

          

                    
             

                   
               

             
          

                
            

               
      

            
 

     
                  

                  
            

__________ 

__________ 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 44 (62) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-01 

(44 av 259)

§ 127 
Motion (SLP) - Fritt Wifi på alla äldreboende och servicehus 
Diarienr 18KS28 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen Fritt Wifi på alla 
äldreboende och servicehus färdigbehandlad. 

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

Wifi installeras med det snaraste på Piteå kommuns äldreboenden och servicehus. 

Dessutom anförs i motionen: 

Inom vården blir den digitala tekniken allt viktigare. På allt fler ställen i landet kan invånarna 
själva läsa sina journaler genom olika typer av nättjänster, det med argumentet att patienterna 
ska bli mer delaktiga och få lättare att själva kunna fatta beslut och påverka den egna vården. 
Cirka 60% av Sveriges alla kommuner erbjuder nu detta. Men det går inte för den grupp 
människor på boenden utan uppkoppling. Inte om man bor i Piteå. 

Det blir extra problematiskt i en tid där allt mer av vården bygger på att man själv ska göra ett 
aktivt val, exempelvis av vilken assistansanordnare man vill ha, vilket hjälpmedel och vilken 
vårdcentral. 

Hur ska de kunna välja när de inte ens kommer ut på nätet och kan skaffa sig en överblick? 
Dessutom handlar det om möjligheterna att delta i kulturella aktiviteter och kunna ta del av 
nyhetsflödet. Tidningarna blir mer och mer digitala och möjligheten att låna böcker finns 
numera. Viktigt är också att hålla kontakten med barn och barnbarn. 

- Ska vi nå ett samhälle där alla har lika rättigheter är detta en jätteviktig grupp som 
nästan alltid kommer sist i kön. Det är en fråga om mänskliga rättigheter. 

Det finns forskning som visar att internet ökar äldres livskvalitet eftersom det gör det lättare 
att hålla kontakt med nära och kära. 

Kommunfullmäktige har den 19 februari 2018, § 25 remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 4 mars 2019 
Boende på ett äldreboende är i grund och botten ett eget boende, där den boende själv står för 
och betalar för de tjänster de vill ha. Det funkar som för alla andra medborgare att om man 
vill ha internet uppkoppling så köper man den tjänsten av en internet leverantör. 
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Det finns däremot ett grundläggande öppet Wifi-nät, ”pk_open” på alla äldreboende som är 
öppet även för boende. Under 2018 har infrastrukturen för både det och det kommunala 
administrationsnätet förstärkts för bättre prestanda. Det nätet fungerar bra för eventuell digital 
utrustning i vården av de äldre som kräver uppkoppling mot internet. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Som motionären skriver i sin motion förändras behoven även på våra äldreboenden. För 
personligt bruk anser jag dock inte att kommunen ska subventionera uppkoppling för vissa 
grupper av medborgare. Jag tycker inte heller att det är rimligt att med automatik ansluta alla 
äldreboende och låta kostnaden ligga på hyran då många av de boende inom särskilt boende 
inte nyttjar tjänsten. 

Däremot är det viktigt att det finns en väl fungerande infrastruktur för digitala tjänster på våra 
äldreboenden för att kunna ta del av den utveckling som sker inom området. Det är också 
därför som förstärkningar skett under föregående år. Som framgår av 
kommunledningsförvaltningens svar är finns redan idag ett öppet nät att tillgå för de boende 
på äldreboenden för att klara av grundläggande ärenden. 

Jag yrkar därför på att kommunfullmäktige anser motionen om fritt Wifi på alla äldreboende 
och servicehus för färdigbehandlad.” 
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§ 128 
Motion (SLP) - Vänorter och utvärdering av dessa Grindavik 
Diarienr 18KS241 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen Vänorter och utvärdering 
av dessa Grindavik färdigbehandlad. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger Kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för vänortsarbetet. 

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

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

att man gör en grundlig analys över vänorts-relationen med Grindavik med syfte att lägga 
fram förslag som utmynnar i ett avbrytande av vänortssamarbetet eller utvecklar det till något 
som är positivt för både Piteå och Grindaviks kommande generationer. 

Dessutom anförs i motionen: 

Vänortssamarbetet är en del av Piteå kommuns internationella arbete som är inriktat på att 
stödja demokratiska krafter och en hållbar utveckling. Kommunens internationella kontakter 
sker främst i EU- projekt, nätverk, vänortssamarbete, kommunala partnerskap samt skol- och 
kulturutbyten. Dessutom sker utbyten och samarbeten av skilda slag mellan föreningar och 
andra aktörer i de respektive vänorterna. Allt sedan 1977 har Piteå haft vänortsförbindelser. 
Detta år skrevs vänortsavtal med franska St. Barth i Karibien och isländska Grindavik. Nio år 
senare, 1986, slöts ett avtal om vänortsförbindelse med ryska Kandalaksha. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar både om att skriva vänortsavtal med nya vänorter och att 
avveckla gamla. 

Syfte: 
Idag är syftet främst att vidga horisonten genom att dela erfarenheter, utbyta idéer, besöka 
varandra och diskutera gemensamma intressen och om möjligt genomföra gemensamma 
projekt. Det är önskvärt att utbytet sker mellan kommunorganisationerna, likväl som mellan 
frivilligorganisationer, föreningar, individer och institutioner. Samarbete och utbyte ska 
fortsätta att utvecklas inom kommunens olika verksamhetsområden samt utvidgas till nya 
områden som näringsliv. 
Vad vill Piteå kommun uppnå med vänortssamarbetet? 
1. öka förståelsen mellan olika kulturer för att förebygga främlingsfientlighet, 
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2. ge unga möjligheter till internationella kontakter för att motverka främlingsfientlighet och 
underlätta inträdet på en alltmer internationell arbetsmarknad 
3. stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika 
verksamhetsområden samt nya områden som näringsliv, energi mm 
4. främja bildande av vänortsföreningar som utvecklar samarbetet mellan Piteå och respektive 
vänort 
5. öka intresset för Sverige, vår region och Piteå. 

Organisation Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för vänortssamarbetet. 
Vänortssamordnaren leder arbetet tillsammans med en vänortskommitté bestående av 
kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice 
ordförande. 
Officiella besök Grindavik minst 1 gg/mandatperiod 
Kontakterna med Grindavik har varit mycket få. 
Gerd Sävenstedt, vänortssamordnare skriver i början av juni 2007 följande: 

Grindavik på Island har i år sakta trängt upp till medvetandenytan - och vi blev varse att 
kommunen varit vår vänort i nära 30 år. Och en vänort som vi inte borde ha misskött. Det 
inser jag nu efter att ha varit här i några dagar. Jag är här tillsammans med Helena Stenberg, 
Peter Roslund, Elisabeth Fjällström och Gun Lindkvist från BUN. När vi fick en inbjudan att 
vara med vid stadens 60:e fiskefestival började vi söka bland dokumenten och fann med 
skammens rodnad på kinderna att Grindavik blivit en förbleknad vänort. 

Gerd Sävenstedt, vänortssamordnare skriver i början av september 2012 följande: 
I våras bjöd vi in en delegation att komma hit med då de ungefär samtidigt tvingades säga upp 
människor inom skolan ansåg kommunfullmäktige i Grindavik att det skulle sända dåliga 
signaler till kommunmedborgarna om man samtidigt gjorde en resa till sina nordiska vänorter 
Piteå och Rovaniemi. 

Då bjöd vi in oss själva för att undersöka om det finns ett intresse för att utveckla 
kontakter/samverkan mellan kommunerna. Innan vi åkte hade jag kontakt med 
handikappomsorgen, kultur fritid och turism och Piteå Summer Games. Piteå Summer Games 
kom med ett erbjudande om att bekosta resa Stockholm- Piteå, avgifter, uppehälle för ett lag 
om 20 personer om de bestämde sig för att komma. Det isländska laget skulle själva stå för 
resan lsland-Stockholm. Den 4 september åkte Helena Stenberg och Gerd Sävenstedt till 
Grindavik. 

I samband med kommunfullmäktiges möte diplomerades tre av kommunmedborgarna, för den 
vackraste trädgården, bäst renoverade huset och en för att ha det snyggt och trivsamt runt sitt 
företag. Varje år reser de från Grindavik med en grupp fotbollsungdomar till Gothia cup, vart 
annat år är det flickor och vart annat år pojkar. Erbjudandet från Piteå gör att en nyfikenhet 
och en tanke väcks att kanske åka till Piteå i stället. Frågan väcks också om man skulle kunna 
få igång ett utbyte mellan en fotbollsklubb i Grindavik och en i Piteå. 

Fakta om Grindavik: Grindavfk är en fiskestad på Reykjaneshalvön på den sydvästra delen av 
Island. Det är en av de få platser med hamn på denna kust. De flesta av de 3 214 som bor här 
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jobbar inom fiskeindustrin. Utanför Grindavik finns Islands mest besökta turistplats: Den Blå 
Lagunen, som besöks av över en halv miljon turister/år. 

Blå lagunen (isländska: Blaa L6niö) är ett geotermiskt spa som på senare år blivit en av de 
mest besökta attraktionerna på Island. Blå lagunen är lokaliserad i ett lavafält på sydvästra 
Island, vid Grindavik på Reykjaneshalvön inte långt från flygplatsen Keflavfk lnternational 
Airport och huvudstaden Reykjavik. Det varma vattnet är rikt på mineraler som kiseldioxid 
och svavel, och att bada i lagunen sägs hjälpa många med hudsjukdomar som psoriasis. 
Forskare har kommit fram till att det finns speciella alger i vattnet som motverkar hudens 
åldrande. Vattnet innehåller över 200 olika mikroorganismer, vilket gör att det blir 
turkosblått. 

Följande frågeställningar dyker då upp utifrån vad Piteå vill uppnå med vänortssamarbete. 
1 & 2. Att motverka främlingsfientlighet och underlätta inträdet på en internationell 
arbetsmarknad är tämligen irrelevant för vänskapsutbytet med Grindavik. 
4 & 5. Vad Piteå har för nytta av att göra Sverige, vår region och Piteå mer känt för 
Grindaviksborna är obegripligt. Varför man skall främja bildandet av vänortsföreningar med 
Grindavik är svårbegripligt. Grindavik består av en liten fiskarbefolkning och har i närheten 
en gigantisk turistanläggning bestående av ett jättelikt varmvattens-spa. 
3. Att stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika 
verksamhetsområden är också inadekvat med hänsyn till Grindaviks befolkningsmängd och 
dess näringsverksamhet jämfört med Piteås. 

Det finns alltså få om egentligen inga beröringspunkter där Piteå skulle kunna dra nytta av 
den kunskap och erfarenhet som finns i Grindavik. Motsvarande gäller också för Grindavik. 
Att bara för formens skull besöka Grindavik minst en gång per mandatperiod är också en 
aktivitet som är helt onödig. I synnerhet som besöket är under ett fåtal dagar och utförs av 
något politiskt högdjur tillsammans med en högre tjänsteman. 

Systemet som finns nu gynnar varken Piteås befolkning eller Grindaviks. 

Antingen avvecklar man samarbetet eller så utvecklar man det. 

En utveckling skulle kunna vara att i en viss årsklass låter man Grindaviks skolungdomar 
vistas i familjer i Piteå under exempelvis två veckor samtidigt som de går i skolan här. 
Motsvarande antal studerande i Piteå erbjuds samma möjlighet. De här besöken skulle 
sedemera kunna redovisas som ren -slags uppsatser/dagböcker över likheter och skillnader i 
skolsituation, samhällsstruktur med mera. Det är de kommande generationerna vi skall 
stimulera och därför bör fokus ställas på denna grupp. 

Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 88, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 16 februari 2019 
Som de flesta kommuner så har Piteå vänorter, detta som en del i det internationella arbetet. 
Huvuddelen av kommunens internationella verksamhet bedrivs inte genom vänortssam-arbete 
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utan på annat sätt, oftast i projektform. Vänortsarbetet är dock viktigt utifrån att det engagerar 
kommunmedborgarna och på det sättet bidar till större internationell förståelse. För 
närvarande finns ingen vänskapsförening Piteå-Grindavik men en förening håller på att bildas. 
Kommunen har istället samarbetat med föreningen Norden vad gäller ungdomsutbyte. 
Vänortsarbetets syfte på kommunal nivå är också att dela erfarenheter, utbyta idéer och om 
möjligt genomföra gemensamma projekt, detta för att utveckla Piteå kommun. För att 
bibehålla långsiktiga vänskapsrelationer krävs dock ett kontinuerligt utbyte på politisk nivå. 

Aktiviteter de senaste åren. 
2013 besökte en delegation från Grindavik Piteå i syfte att se vilka beröringspunkter som 
finns mellan de två orterna och detta resulterade i sin tur i ett antal olika aktiviteter, speciellt 
inom kultursektorn. Senaste besöket från Grindavik skedde i somras, då för att fira ett 40-årigt 
samarbete. 

Kultursamarbete 
2014 och 2015 besökte musiker och kulturarbetare från Piteå Grindavik, detta för att få till 
stånd ett utbyte på ”kultursidan”. Besöket återgäldades senare vi SM veckan 2016 när en 
musikgrupp från Grindavik besökte Piteå och genomförde några konserter. 

Ungdomsutbyte 
Sedan några år tillbaka har Piteå kommun lämnat bidrag till två stycken ungdomar från 
Grindavik som deltar i Föreningen Norden veckolånga årliga språksommarkurs på Framnäs 
folkhögskola. Detta bidrag föreslås upphöra. 

Skolutbyte 
Utbildningsförvaltningen bedriver ett antal EU projekt och i två av dessa finns ett samarbete 
med Grindavik etablerat, Leikskólinn Laut och Bergsvikens förskola samt Infärdens 
förskolor. Samarbetet innebär att förskollärare från båda platserna besöker varandra under ett 
antal veckor och på det sättet utvecklar sin kompetens. 

Planerade aktiviteter. 
Fortsatt skol- och ungdomsutbyte samt utveckling av detta, bland annat planeras ett besök 
från Grindaviks ungdomskommitté i framtiden. Vi arbetar också med att hitta nya gemen-
samma EU projekt. Under detta år bildas också, förhoppningsvis en vänskapsförening som 
ska främja kontakten mellan Pitebor och Grindavikbor. 

Med utgångspunkt i ovanstående redovisning föreslår kommunledningsförvaltningen att 
motionen anses färdigbehandlad, samt att en verksamhetsberättelse för vänortsarbetet tas fram 
årligen. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Med utgångspunkt i kommunledningsförvaltningens redovisning av vänortsarbetet föreslår 
jag att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad samt att 
kommunledningsförvaltningen får ett uppdrag att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för 
att ge allmänheten och kommunfullmäktige full insyn i kostnader och verksamhet för 
vänortsarbetet.” 
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Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Håkan Johansson (M) och Majvor Sjölund (C): Bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Anteckning 
Anders Nordin (SLP) återkommer med yrkanden i kommunfullmäktige. 
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§ 129 
Motion (SLP) – Vänorter och utvärdering av dessa Kandalaksha 
Diarienr 18KS242 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen Vänorter och utvärdering 
av dessa Kandalaksha färdigbehandlad. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för vänortsarbetet. 

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

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

att man gör en grundlig analys över vänorts-relationen med Kandalaksha med syfte att lägga 
fram förslag som utmynnar i ett utvecklar det till något som är positivt för både Piteås och 
Kandalakshas kommande generationer 

att man har en tydlig och enhetlig redovisning på kommunens hemsida hur samarbetet går till 
och hur det fortskrider att vänskapsföreningarna blir de som får företräda kommunen 

Dessutom anförs i motionen: 

Bakgrund: 
Vänortssamarbetet är en del av Piteå kommuns internationella arbete som är inriktat på att 
stödja demokratiska krafter och en hållbar utveckling. Kommunens internationella kontakter 
sker främst i EU- projekt, nätverk, vänortssamarbete, kommunala partnerskap samt skol- och 
kulturutbyten. Dessutom sker utbyten och samarbeten av skilda slag mellan föreningar och 
andra aktörer i de respektive vänorterna. Allt sedan 1977 har Piteå haft vänortsförbindelser. 
Detta år skrevs vänortsavtal med franska St. Barth i Karibien och isländska Grindavik. Nio år 
senare, 1986, slöts ett avtal om vänortsförbindelse med ryska Kandalaksha. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar både om att skriva vänortsavtal med nya vänorter och att 
avveckla gamla. 

Syfte: 
Idag är syftet främst att vidga horisonten genom att dela erfarenheter, utbyta ideer, besöka 
varandra och diskutera gemensamma intressen och om möjligt genomföra gemensamma 
projekt. Det är önskvärt att utbytet sker mellan kommunorganisationerna, likväl som mellan 
frivilligorganisationer, föreningar, individer och institutioner. Samarbete och utbyte ska 
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fortsätta att utvecklas inom kommunens olika verksamhetsområden samt utvidgas till nya 
områden som näringsliv. 

Vad vill Piteå kommun uppnå med vänortssamarbetet? 
1. öka förståelsen mellan olika kulturer för att förebygga främlingsfientlighet, 
2. ge unga möjligheter till internationella kontakter för att motverka främlingsfientlighet och 
underlätta inträdet på en alltmer internationell arbetsmarknad 
3. stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika 
verksamhetsområden samt nya områden som näringsliv, energi mm 
4. främja bildande av vänortsföreningar som utvecklar samarbetet mellan Piteå och respektive 
vänort 
5. öka intresset för Sverige, vår region och Piteå. 

Organisation Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för vänortssamarbetet. 
Vänortssamordnaren leder arbetet tillsammans med en vänortskommitté bestående av 
kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice 
ordförande. 

Officiella besök 
Kandalaksha minst 2gg/mandatperiod 

Målen 
A: Skapa förutsättningar för att utveckla ömsesidig förståelse mellan våra städer 
B. fortsatt kunskaps- och erfarenhetsutbyte i lokala självstyrande frågor 
C. utveckla kontakterna mellan invånarna i Kandalaksha och Piteå 
D skapa förutsättningar för människor att utbyta kunskaper och erfarenheter inom 
olika områden 
E. bistå projekt som handlar om områdena turism, affärsverksamhet och industri 
F. samarbeta i områden som utbildning, kultur, sport och hälsoskydd 
G. utveckla kommunikationslinjer 

Vänortssamarbetet mellan de två städerna baseras på städernas administrativa delar, företag, 
myndigheter, läroanstalter och civila/ideella organisationer. Utbyte av kunskap och erfarenhet 
utgår från de båda ländernas lagstiftning under de formella besöken bekostas resan av den 
besökande gruppen medan vistelse och mat i staden bekostas av den stadens företrädare. 
Denna överenskommelse gäller tills dess en ny fattats beslut om. 
Denna överenskommelse ersätter den tidigare undertecknade överenskommelsen som gällt 
samarbete mellan de två "tvillingstäderna" Piteå (Sverige) och Kandalaksha (Ryska 
Federationen) 
Denna överenskommelse gäller när den undertecknats av företrädarna för kommunen och 
administrationen i de båda städerna överenskommelsen är skriven i ett exemplar för båda 
städerna på ryska och på engelska. 
Fritt översatt av Anders Nordin från den engelska avtalstexten avseende det samarbetsavtal 
som tecknats 2013-08-16 gällande Kandalaksha och Piteå 

Det finns ett antal berättelser, reseskildringar och lite information om vad som hänt mellan 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

              
         

             
            

         
            

         
          

            
         

     
   

   
    

                
         

      
            

       
              
           

            
          

           
             

               
             

                

                
              

               
                

          
          

              
               
             

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 53 (62) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-01 

(53 av 259)

Piteå och Kandalaksha. Denna information finns inte samlad på ett ställe på den kommunala 
hemsidan. Informationen är därmed svåröverskådlig. Ett antal vänskapsföreningar finns. 
Deras information finns naturligtvis separerad från kommunens men ger också en del viktig 
information om det utbyte som sker mellan Piteå och Kandalaksha. Den kommunala 
informationen är mest från omkring år 2013. Kulturföreningen Piteå-Kandalaksja, 
Kandalakshas vänner och Sällskapet PiteåKandalaksha är de föreningar som jag funnit på 
internet. 

Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande, Ylva Sundkvist, kommunchef, Brith Fäldt, 
ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden och Göran Dahlen, internationell samordnare, var de 
personer som representerade Piteå kommun i Kandalaksha 1-2 juli år 2017. Någon 
information om detta har jag inte funnit på kommunens hemsida. 
Däremot fanns informationen på nedanstående länk. 
http://www. mynewsdesk.com/se/pitea/news/piteaas-vaenort-kanda laksha-fi rar-500-
aar-248478 

Piteås vänort Kandalaksha firar 
500 år - Piteå kommun 
www.mynewsdesk.com 
I år firar Kandalaksha som stad 500 år. En officiell delegation från Piteå kommun reser i 
månadsskiftet juni/juli t ill Kandalaksha för att delta i ... 

Punkten 4 kan väl sägas ha uppnåtts. 
4. främja bildande av vänortsföreningar som utvecklar samarbetet mellan Piteå och respektive 
vänort (Vad vill Piteå kommun uppnå med vänortssamarbetet?). 
Punkterna 1 och 2 kan nog betraktas som särskilt viktiga när Ryssland uppträder alltmer 
aggressivt mot Sverige och omvärlden. Stimulerar nationalistiska strömningar i det egna 
landet. Förkväver demokrati och öppenhet och har en regering som fängslar politiska
motståndare. Motverkar inte förtryck och övergrepp av HBTQ+personligheter. Även övriga 
Piteås punkter är av vikt. Kandalaksha genomgår en kraftig befolkningsminskning. Under 
förra århundradet var befolkningen störst 1992 med 54 200 invånare. Sedan dess har 
befolkningen minskat med i genomsnitt 500 personer per år och har nu, 2017, 32 034 
invånare. Detta är också något som måste tas i beaktande i vänortssamarbetet. Skulle 
situationen vara densamma för Piteå så skulle man betrakta det som att man var i en 
katastrofsituation. 

Det saknas redovisning av vad som sker på de områden som Piteå Kommun har avtalat med 
Kandalaksha. Detta är något som måste åtgärdas. Om det fortfarande sker ett utbyte av 
skolbarn från Piteå som vistas två veckor i ryska familjer i Kandalaksha och motsvarande från 
Kandalaksha så bör detta redovisas. Om inte så bör detta utbyte absolut tas upp igen. Enligt 
det samarbetsavtal/överenskommelse Piteå har med Kandalaksha bör punkten C. utveckla 
kontakterna mellan invånarna i Kandalaksha och Piteå utvecklas och fokuseras på. 

Det är dyrt för Piteå Kommun att skicka de högsta politiska företrädarna och tjänstemännen 
till Kandalaksha. Dessutom har de andra viktiga uppgifter att utföra inom Piteå istället för att 
åka på relativt ytliga vänskapsmöten. Istället bör man använda sig av de vänortsföreningar 
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som finns Piteå. Utifrån den information som finns att tillgå haltar vänortssystemet med 
Kandalaksha betänkligt. 

Ryssland finns i vår närhet och man måste fokusera på ett reellt samarbete. Annars gynnas 
ingen av detta. Det är de kommande generationerna vi skall stimulera och därför bör fokus 
ställas på denna grupp. 

Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 89, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 14 februari 2019 
Som de flesta kommuner så har Piteå vänorter, detta som en del i det internationella arbetet. 
Huvuddelen av kommunens internationella verksamhet bedrivs inte genom vänortssam-arbete 
utan på annat sätt, oftast i projektform. Vänortsarbetet är dock viktigt utifrån att det engagerar 
kommunmedborgarna och på det sättet bidar till större internationell förståelse. För 
närvarande har Kultur och vänskapsföreningen Piteå - Kandalaksha ca 40 medlemmar. 
Vänortsarbetets syfte på kommunal nivå är också att dela erfarenheter, utbyta idéer och om 
möjligt genomföra gemensamma projekt, detta för att utveckla Piteå kommun. För att 
bibehålla långsiktiga vänskapsrelationer krävs ett kontinuerligt utbyte på politisk nivå. 

Utbyten/Aktiviteter de senaste åren. 

Mellanmänskligt utbyte: 
Kultur och vänskapsföreningen Piteå-Kandalaksha bedriver ett aktivt arbete där många 
årligen besöker varandra på ett privat plan och ”semestrar” hos varandra. Detta har kommit 
till stånd på grund av att vänskapsföreningarna på båda sidor funnits länge och många 
vänskapsband har knutits. 

Kulturaktiviteter: 
Under Skärgårdsfesten får vi oftast besök av någon form av kulturgrupp från Kandalaksha, 
vanligtvis någon ungdomsgrupp som sjunger och dansar men även vuxna som uppträder. 
Detta är ett samarrangemang av kommunen och kulturföreningen. 

Jubileumsfirande: 
Sommaren 2017 år sedan firade Piteå och Kandalaksha 30 år som vänorter, detta genom att 
Kandalaksha besökte oss med en officiell delegation samt att även vänskapsföreningarna hade 
ett utbyte. 
Utbytet återgäldades sedan genom att Piteå kommun skickade en delegation sommaren 2017
för att fira 500 års jubileum av Kandalakshas stadsrättigheter. Även detta samordnades med 
vänskapsföreningen. 

Övrig verksamhet: 
Piteå kommun har tillsammans med Kandalaksha deltagit i ett Eu finansierat projekt, 
Kolarctic, kallat ”ENERU-Efficient energy management in Barents” Projektets övergripande 
syfte var att ”öka det gränsöverskridande arbetet inom energieffektiviseringsområdet för att 
öka såväl ekonomiskt som social utveckling inom ENPIs programområde”. Projektet har 
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inneburit ett skolsamarbete mellan vänorterna, samt deltagande i några konferenser vars syfte 
var att arbeta med energibesparingsåtgärder. Hela rapporten finns att läsa här http://eneru.eu. 

Kommande aktiviteter: 

Utifrån de träffar vi haft så har turism kommit att framstå som ett gemensamt utvecklings-
område. För att möta detta behov skissar vi nu på ett Eu projekt (Kolarctic) ”Multinational 
Nature and Cultural Tourism Products and Routes in the Barents Region” projektet har 
deltagare från Barentsregionen (Ryssland, Finland, Sverige). Projektet är för närvarande i 
idéstadiet men planeras starta hösten 2019. https://kolarctic.info 
Ett samarbete mellan musik och dansskolan och Kandalaksha för genomförandet av en 
gemensam musik och dansföreställning vid Piteås 400-års jubileum är i idéstadiet. 
Under året kommer även en gåva i form av ett ”vänskapshjärta” skänkas till Kandalaksha, 
detta i samband med att Kandalaksha anordnar en ”Alley of friendship” 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Med utgångspunkt i kommunledningsförvaltningens redovisning av vänortsarbetet föreslår 
jag att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad samt att 
kommunledningsförvaltningen får ett uppdrag att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för 
att ge allmänheten och kommunfullmäktige full insyn i kostnader och verksamhet för 
vänortsarbetet.”.” 

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

Håkan Johansson (M) och Majvor Sjölund (C): Bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Anteckning 
Anders Nordin (SLP) återkommer med yrkanden i kommunfullmäktige. 
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§ 130 
Motion (SLP) - Vänorter och utvärdering av dessa St Barthelemy 
Diarienr 18KS243 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen Vänorter och utvärdering 
av dessa St Barthelemy färdigbehandlad. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för vänortsarbetet. 

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

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

att man gör en grundlig analys över vänorts-relationen med St Barthelemy med syfte att lägga 
fram förslag som utmynnar i ett avbrytande av vänortssamarbetet eller utvecklar det till något 
som är positivt för både Piteå och St Barthelemys kommande generationer. 

Dessutom anförs i motionen: 

Vänortssamarbetet är en del av Piteå kommuns internationella arbete som är inriktat på att 
stödja demokratiska krafter och en hållbar utveckling. Kommunens internationella kontakter 
sker främst i EU- projekt, nätverk, vänortssamarbete, kommunala partnerskap samt skol- och 
kulturutbyten. Dessutom sker utbyten och samarbeten av skilda slag mellan föreningar och 
andra aktörer i de respektive vänorterna. Allt sedan 1977 har Piteå haft vänortsförbindelser. 
Detta år skrevs vänortsavtal med franska St. Barth i Karibien och isländska Grindavik. Nio år 
senare, 1986, slöts ett avtal om vänortsförbindelse med ryska Kandalaksha. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar både om att skriva vänortsavtal med nya vänorter och att 
avveckla gamla. 

Syfte: 
Idag är syftet främst att vidga horisonten genom att dela erfarenheter, utbyta idéer, besöka 
varandra och diskutera gemensamma intressen och om möjligt genomföra gemensamma 
projekt. Det är önskvärt att utbytet sker mellan kommunorganisationerna, likväl som mellan 
frivilligorganisationer, föreningar, individer och institutioner. Samarbete och utbyte ska 
fortsätta att utvecklas inom kommunens olika verksamhetsområden samt utvidgas till nya 
områden som näringsliv. 

Vad vill Piteå kommun uppnå med vänortssamarbetet? 
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1. öka förståelsen mellan olika kulturer för att förebygga främlingsfientlighet, 2. ge unga 
möjligheter till internationella kontakter för att motverka främlingsfientlighet och underlätta 
inträdet på en alltmer internationell arbetsmarknad 
3. stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika 
verksamhetsområden samt nya områden som näringsliv, energi mm 
4. främja bildande av vänortsföreningar som utvecklar samarbetet mellan Piteå och respektive 
vänort 
5. öka intresset för Sverige, vår region och Piteå. 

Organisation Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för vänortssamarbetet. 
Vänortssamordnaren leder arbetet tillsammans med en vänortskommitté bestående av 
kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice 
ordförande. 

Officiella besök 
St Barthelemy minst 1 gg/mandatperiod 

Att St Barthelemy blev Piteås vänort är en något märklig historia: I februari 1976 försökte 
fyra medlemmar från Piteå Segelsällskap - "återerövra" ön. Försöket misslyckades men ledde 
till att en delegation från St Barth följande år besökte Piteå. Resultatet av detta besök blev att 
Piteås kommunfullmäktige den 22 december 1977 fattade formellt beslut om 
vänortsförhållande mellan Piteå och St. Barthelemy kommuner. Motsvarande beslut hade då 
redan tagits av konseljen på St. Barthelemy. 

En resa 2018, enligt google.se, Luleå till St Barthelemy tur och retur, kostar drygt 50.000
kronor. Är det tjänstemän eller kommunalråd som åker blir det tillhopa en stor utgift som 
bättre kan användas till annat. 

Finansiering: Det finns inget skriftligt vänortsavtal mellan St. Barth och Piteå men en 
tradition har utvecklats som bygger på de principer som finns i vänortsavtalet med vår ryska 
vänort Kandalaksha. Det innebär att värd kommunen står för boende och kostnader för de 
programpunkter som ingår. Den besökande kommunen står för resa till och från vänorten. 

Enligt kommunens hemsida så har tre besök gjorts till Saint-Barthelemy; 2006, 2008 och 
2011. Den internationelle samordnaren har skrivit två reseberättelser. 

2006: Officiella besökare detta år Erik Berg (c), Sune Lindström,, Emil Lundberg 
ungdomsstipendiat och Maj-Britt Lindström kommunalråd. Den politiska överklassen bjöds 
härmed på en fantastiskt fin semesterresa. Författare okänd. 

2008: Officiella besökare detta år: Helena Stenberg, Brith Fäldt med medföljande, Helene
Röckner med medföljande och Evelina Lif, som vann sommarens fototävling. Återigen är det 
den politiska överklassen som bjuder sig själva på skattebetalarnas bekostnad på en fantastiskt 
fin semesterresa. 19/11 Dagen ägnas åt att upptäcka ön för vi har ingen officiell programpunkt 
förrän till kvällen. Vi hinner med stränderna Gul de Sac, som har hotell, bungalows, café och 
aktiviteter och Grand Fond som är vacker med vild. På kvällen är det så dags för galamiddag 
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och vi klär oss fina, packar mer presenter och beger oss till festen. Besöket varar från 13/11 
till torsdag 20/11 som är sista officiella dagen. Gerd Sävenstedt, internationell samordnare 
skrev. 

2011: Kommunens officiella delegation bestod detta år av Peter Roslund, kommunalråd, 
Elisabeth Berg, moderat gruppledare och medlem i kommunstyrelsen samt Gerd Sävenstedt,
internationell samordnare. Återigen är det den politiska överklassen som åker på en fantastiskt 
fin semesterresa (enligt reseberättelsen; Azurblåa bukter, fantastiska sandstränder i toppklass, 
ett hav som gör att man inte behöver dröja på steget när man kliver i) på skattebetalarnas 
bekostnad. 

Fakta om Saint-Barthelemy: Saint-Barthelemy är "svenskön" som blivit ett paradis för de rika
och berömda, främst kommande från USA, på senare år. Ön som hör till ögruppen Små 
Antillerna gavs 1784 som en muta till Sverige av Frankrike i utbyte mot fria 
handelsrättigheter i Göteborg. St. Bart tillhörde därefter Sverige i nästan 100 år (ön såldes 
tillbaka till Frankrike 1878). Idag är inte arvet efter Sverige direkt överdrivet starkt, men 
huvudstaden heter Gustavia och är uppkallad efter dåvarande svenske kungen, Gustav 111. I 
nationens flagga återfinns också tre välbekanta kronor. När invånarna röstade om vilket land 
de vill tillhöra, Frankrike eller Sverige, lades det bara en röst på blågult. 

Nedanför Stadhuset finns St. Barthhuset (ca 25 kvm) som är en kopia av ett vanligt 
bostadshus från St. Barth. Huset fungerade som sov-, arbets- och förvaringsplats. Köket fanns 
utomhus. Då grundvatten i stort sett var och är obefintligt på ön, samlade och magasinerades 
regnvatten i stora krukor eller cisterner i anslutning till huset. 
I anslutning till huset finns en skärmutställning som berättar om St. Barths historia. 
Byggnaden uppfördes ursprungligen 2007 på Djurgården i Stockholm som del av "Projekt 
Kolonin" (av Fredrik Helander, Fredrik Pettersson). Då det ej var möjligt att behålla 
byggnaden på Djurgården förvärvades den 2007 av familjen Eva och Thomas Wallsten, Piteå. 
Piteå kommun har iordningställt markområdet och bekostat uppsättning av huset. 
Inventarierna ingick delvis i husköpet och kompletterades av ägarna och Piteå Museum. 
Enligt kommunens hemsida så gäller: St. Barthhuset kommer att visas för allmänheten 
sommartid. 

Följande frågeställningar dyker då upp utifrån vad Piteå vill uppnå med vänortssamarbete. 
1 & 2. Att motverka främlingsfientlighet och underlätta inträdet på en internationell 
arbetsmarknad är tämligen irrelevant för vänskapsutbytet med St Barthelemy. 
4 & 5. Vad Piteå har för nytta av att göra Sverige, vår region och Piteå mer känt för öborna på 
St Barthelemy är obegripligt. Varför kommunen skall främja bildandet av vänortsföreningar 
med St Barthelemy är svårbegripligt. "Långväga sjöfarare" i Piteå och St Barthelemy har 
redan kontakt med varandra. Någon naturlig koppling mellan Piteå och St Barthelemy 
existerar inte. 
3. Att stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika 
verksamhetsområden är också inadekvat med hänsyn till St Barthelemys befolkningsmängd 
och dess näringsverksamhet jämfört med Piteås. 

Det finns alltså få om egentligen inga beröringspunkter där Piteå skulle kunna dra nytta av 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

              
                

           
          

                
              

   

          

        

               
                

            
            

             
             

        

             
 

             

     

                
         

               
           

        
               

            
        

   
              

              
              
                

              
 

__________ 

__________ 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 59 (62) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-01 

(59 av 259)

den kunskap och erfarenhet som finns i St Barthelemy. Motsvarande gäller också för St 
Barthelemy. Tydligen har man försökt att få till stånd ett slags utbyte av ungdomar men det 
tycks ha varit alltför framgångsrikt: "Skilda delegationer och vänortsgåvor har utväxlats 
mellan vänorterna. Ett haltande, men dock utbyte av ungdomar har inletts." 

Att bara för formens skull besöka St Barthelemy minst en gång per mandatperiod är också en 
aktivitet som är helt onödig. I synnerhet som besöket sker av politiska högdjur tillsammans 
med en högre tjänsteman. 

Systemet som finns nu gynnar varken Piteås befolkning eller St Barthelemy. 

Antingen avvecklar man samarbetet eller så utvecklar man det. 

En utveckling skulle kunna vara att i en viss årsklass låter man St Barthelemy skolungdomar 
vistas i familjer i Piteå under exempelvis två veckor samtidigt som de går i skolan här. 
Motsvarande antal studerande i Piteå erbjuds samma möjlighet. De här besöken skulle 
sedemera kunna redovisas som ren slags uppsatser/dagböcker över likheter och skillnader i 
skolsituation, samhällsstruktur med mera. De ungdomar som skall åka till St Barthelemy bör 
självklart ha valt franska som tillvalsspråk i skolan. Ungdomarna från St Barthelemy bör 
naturligtvis ha genomgått relativt grundläggande studier i svenska. 

Det är de kommande generationerna vi skall stimulera och därför bör fokus ställas på 
denna grupp. 

Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 90, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 17 februari 2019 
Analys 
Som de flesta kommuner så har Piteå vänorter, detta som en del i det internationella arbetet. 
Huvuddelen av kommunens internationella verksamhet bedrivs inte genom vänortssamarbete 
utan på annat sätt, oftast i projektform. Vänortsarbetet är dock viktigt utifrån att det engagerar 
kommunmedborgarna och på det sättet bidar till större internationell förståelse. För 
närvarande har Vänskapsföreningen Piteå-St. Barthelemy ca.50 medlemmar. Vänortsarbetets 
syfte på kommunal nivå är också att dela erfarenheter, utbyta idéer och om möjligt genomföra 
gemensamma projekt, detta för att utveckla Piteå kommun. För att bibehålla långsiktiga 
vänskapsrelationer krävs dock ett kontinuerligt utbyte på politisk nivå. 

Aktiviteter de senaste åren. 
2015 gjordes den senaste officiella resan till st. Barthelemy. Sedan dess har en officiell 
delegation från ön besökt Piteå vid två tillfällen, detta sommaren 2017 samt sommaren 2018. 
Det senaste vänortsbesöket från ST. Barthelemy var för att fira vårt 40-åriga samarbete och 
det var det största i historien. Då framträdde en kör från ön bland annat på Acusticum 
tillsammans med Rosvikskören. Under de senaste år har också planering av byggande av ett 
”Pitehus” skett. 
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”Pitehuset” 
Tankar kring att samverka och bygga ett ”Pitehus” på ön har funnits under flera många år men 
mark för detta ändamål har saknats. Sedan något år tillbaka har dock den franska sta-ten 
skänkt ett relativt stort landområde till St. Barthelemy. Området ligger med utsikt över 
huvudstaden Gustava och ska byggas i anslutning till en botanisk trädgård. 

Själva huset 
Huset skulle i storlek vara kring 50kvm och fungera som liten konferensanläggning samt ev. 
café. Det ska byggas utifrån ”traditionell” Svensk design. 
Användningsområde 
Huset ska i första hand användas för konferensverksamhet. Huset kan även inrymma ett litet
”Sverige/Piteåmuseum” och samt möjligheter att marknadsföra Piteå och Norrbotten. Ön har 
ca 200 000 besökare varje år, turismen är öns livsnerv och den botaniska trädgården borde 
kunna bli en turistattraktion på ön 

Finansiering 
St. Barthelemy kommer att äga huset och följaktligen också stå för kostnaderna men huset ska 
byggas av elever på Strömbackaskolan och sedan skeppas över till St. Barth. Piteå åtar sig att 
bygga huset som ett elevbygge. Piteå står för design och byggritning samt är även behjälpliga 
vid monteringen av huset, då av lärare och elever. 

Kommande aktiviteter 
Piteå kommun är inbjudna att göra ett officiellt besök på St. Barthelemy i november 2019 
med en delegation av fyra personer med anledning av invigning av huset. Under 2019 
kommer ”Piteå huset” att skeppas till ön och några lärare och elever får i uppdrag att i 
samverkan med St. Barthelemy montera upp huset. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
” ”Med utgångspunkt i kommunledningsförvaltningens redovisning av vänortsarbetet föreslår 
jag att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad samt att 
kommunledningsförvaltningen får ett uppdrag att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för 
att ge allmänheten och kommunfullmäktige full insyn i kostnader och verksamhet för 
vänortsarbetet.”.” 

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

Håkan Johansson (M) och Majvor Sjölund (C): Bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
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Anteckning
Anders Nordin (SLP) återkommer med yrkanden i kommunfullmäktige. 
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§ 131 
Av ledamöter väckta ärenden 2019 
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