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§ 167
Information om avtalsuppföljning
Diarienr 19KS418

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ärendebeskrivning
Inköpschef Tuula Rosenberg och avtalscontroller Elisabet Lilja föredrar vid sammanträdet.

Beslutsunderlag
 Avtalsuppföljning
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§ 168
Redovisning till Kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB 
(PIKAB) 2019
Diarienr 19KS22

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.

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

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

Ordförande Helena Stenberg (S) redogör för de punkter som behandlades vid Piteå 
kommunföretag ABs styrelsemöte den 4 juni 2019:

 VD rapport
 Ekonomisk rapportering
 Mottagare av alkoholpott
 Återrapportering bolagsstämmodag
 Utbildnings-/strategidag - information/förslag
 Utvärdering av Piteå Science Park
 Utvärdering av Pikab inköp
 Redovisning av hälsoläget i dotterbolagen
 Implementering av investeringsinstruktioner i koncernen och beslut om investeringsnivå 

2020
 Fastställelse av arbetsordning
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§ 169
Redovisning revisionsrapport grundläggande granskning 2018
Diarienr 19KS322

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av yttranden från kommunens nämnder.

Ärendebeskrivning
Kommunrevisorerna har till Kommunstyrelsen och kommunens nämnder för kännedom och 
yttrande överlämnat revisionsrapport angående årlig grundläggande granskning för 2018.

Kommunstyrelsen får utifrån uppsiktsplikten ta del av samtliga nämnders yttrande till 
kommunrevisorerna.

Beslutsunderlag
 § 27 Miljö- och tillsynsnämnden 2019-04-24 Revisorernas årliga grundläggande 

granskning 2018 av Miljö- och tillsynsnämnden
 § 60 Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-24 Återrapport Revisionens övergripande 

granskning 2018
 Yttrande till § 60 Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-24 Återrapport Revisionens 

övergripande granskning 2018
 § 34 Kultur och Fritidsnämnden 2019-04-29 Revisionsrapport Grundläggande granskning 

2018
 § 86 Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-25 Revisorernas årliga grundläggande 

granskning 2018
 Fastighets och Servicenämndens beslut över kommunrevisorernas årliga granskning 2018
 Yttrande från Fastighets- och servicenämnden över kommunrevisorernas årliga 

granskning 2018
 § 278 Socialnämnden 2019-05-10 Svar på remiss - redovisning av grundläggande 

granskning 2018
 Yttrande från Överförmyndarnämnden över kommunrevisorernas årliga granskning 2018
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§ 170
Informationshanteringsplan för Kommunstyrelsen - 
Personalavdelningen
Diarienr 19KS320

Beslut
Kommunstyrelsen antar Informationshanteringsplan för Kommunstyrelsen – 
Personalavdelningen.

Handlingar från 1 januari 2017 ska hanteras enligt antagen plan.

Ärendebeskrivning
Informationshanteringsplanen är reviderad eftersom nytt lönecenter bildades 1 januari 2017.

Varje nämnd/styrelse ska upprätta en informationshanterings- och gallringsplan för att 
redovisa hur allmänna handlingar lagras och sorteras samt efter hur lång tid de ska gallras 
eller om de ska bevaras.

Vid gallringsutredning har SKL:s och Riksarkivets allmänna råd för bevarande och gallring 
av handlingar använts som vägledning.

Enskilda tjänstepersoner får inte utföra gallring utan nämndens/styrelsens beslut.

Informationshanteringsplanen har tagits fram i dialog med medarbetare inom verksamheten 
och efter samråd med kommunarkivarien.

Beslutsunderlag
 Informationshanteringsplan
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§ 171
Remiss - Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i 
framtiden - Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)
Diarienr 19KS217

Beslut
Kommunstyrelsen antar Yttrande över Regeringens betänkande av Utredningen om 
radiospektrumanvändning i framtiden - Frekvenser i samhällets tjänst.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har tagit del av rubricerad remiss och har ingen erinran mot betänkandet som 
sådant. Vi vill dock i detta sammanhang, inför ett eventuellt genomförande av det remitterade 
förslaget, framhålla följande.
 
Piteå kommun ställer sig positiv till ett ökat fokus på nationell säkerhet beträffande 
licenstilldelning för viktiga frekvensband.
 
Piteå kommun anser det positivt att utredningen syftar till att radiospektrum som resurs 
används på ett sådant sätt att största möjliga nytta för samhället skapas och att samhällets mål 
kan mötas på ett effektivt sätt, dock vill vi framhålla nödvändigheten i att se till hela landets 
behov när det gäller detta. Ett viktigt politiskt mål är att hela Sverige ska ha tillgång till 
höghastighetsbredband. Här kan prissättning/affärsmodell för frekvenstilldelning visa sig ha 
avgörande betydelse när det gäller att kunna tillgodose kommande efterfrågan på 
digitalisering och trådlös bredbandskapacitet utanför tätorterna.
 
Piteå kommun anser att det är av vikt att samhällsviktig verksamhetskommunikation 
säkerställs på det sätt det beskrivs i betänkandet. Samhällets behov av kommunikation bör 
vara överordnat affärsintressen och det är även av vikt att processen inte blir kostnadsdrivande 
för de offentliga aktörerna.
 
När det gäller tilldelning är det av stor vikt att inte bara prissättning får styra utan att även 
tillgänglighet framför allt i glesbygd ges stor tyngd i tilldelningsförfarandet.
 
Till denna kallelse bifogas sammanfattningen, betänkandet i sin helhet finns att läsa på: 
https://www.regeringen.se/remisser/2019/05/remiss-av-sou-201892-frekvenser-i-samhallets-
tjanst/

Beslutsunderlag
 Sammanfattning Betänkande - Frekvenser i samhällets tjänst SOU 2018.92
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§ 172
Yttrande avseende ansökan om nätkoncession för ny 150 kV ledning 
mellan Grisberget och station PT45 Stadsfjärden, Piteå kommun 
(EI:s dnr 2018-102338)
Diarienr 19KS235

Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet avseende ansökan om nätkoncession för ny 150 kV ledning 
mellan Grisberget och station PT45 Stadsfjärden, Piteå kommun (EI:s dnr 2018-102338).

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har fått en begäran om yttrande avseende ansökan om nätkoncession.

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att 
bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en ledning i 
markkabelutförande från Grisberget till station PT45 Stadsfjärden i Piteå kommun. Den ska 
drivas med 150 kV (nominell spänning) och konstrueras för 170 kV (konstruktionsspänning). 
Den nya ledningen har till syfte att säkra elleveransen till Piteå stad samt möjliggöra 
ytterligare effektuttag i Piteåområdet.

Piteå kommun har inget att erinra och anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är 
tillräckliga.

Närmaste skola, förskola eller liknande är Universitetsområdet (Acusticum) som ligger ca 100 
m från planerad ledning. Nämnden förutsätter dock att markkabeln förläggs i direkt 
anslutning till befintlig infrastruktur (Norra Ringen), företrädesvis i vägområdet, för att 
undvika påverkan på naturmiljön och konsumtion av den gröna länken/kilen som skogsbandet 
längs med Norra Ringen utgör.

Sträckningsalternativ 1 är, efter vad som kan utläsas i remissens bifogade underlag, förenlig 
med kommunens detaljplaner. Marken är, längs huvuddelen av den föreslagna sträckningen 
utmed Norra Ringen, planlagd som allmän plats (”gata eller torg” alternativt ”park eller 
plante-ring”) med kommunalt huvudmannaskap.

Förutsatt att den markförlagda kraftledningen placeras nära Norra Ringen är sträckningen 
förenlig med angränsande detaljplan för del av Stadsön 2:1, detaljhandel på 
universitetsområdet, lagakraftvunnen 2018-10-18. Planområdet ligger mellan Norra Ringen 
och Universitetsområdet (Acusticum). Planområdesgränsen ligger ca tio meter söder om 
Norra Ringens vägkant enligt primärkartan. I ”Liten Miljökonsekvensbeskrivning” anges att 
sträckningsalternativ 1 tangerar detaljplanelagt område för planerad livsmedelsbutik då det 
löper längs Norra Ringen.
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§ 173
Remiss - Riktlinjer -Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods
Diarienr 19KS297

Beslut
Kommunstyrelsen antar Yttrandet över Remiss - Riktlinjer -Skyddsavstånd till transportleder 
för farligt gods.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har tagit del av rubricerad remiss och lämnar följande yttrande:
 
Figur 1. Kategorisering av markanvändning i bebyggelsezoner A – D.

Det är olyckligt att hotell kan kategoriseras som både mindre känslig verksamhet Zon B och 
som normalkänslig verksamhet Zon C utan vidare förtydligande.

Det anses märkligt att B – bostäder (flerbostadshus) kategoriseras som känslig verksamhet 
Zon D när hotell inte gör det, vilket avviker från Boverkets rekommendationer.

Vidare avviker den förklarande texten under Zon C (normalkänslig verksamhet) från 
Boverkets tolkning av hotell beträffande god lokalkännedom. I Boverkets regelverk 
kategoriseras hotell som verksamhetsklass 4. Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det 
vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att 
själva sätta sig i säkerhet och som inte förväntas vara vakna.

I övrigt inga särskilda synpunkter.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med ändringen av 
andra stycket till följande lydelse: Det anses märkligt att B – bostäder (flerbostadshus) 
kategoriseras som känslig verksamhet Zon D när hotell inte gör det, vilket avviker 
från Boverkets rekommendationer.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Remiss riktlinjer -skyddsavstånd till transportleder för farligt gods
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§ 174
Begäran om medel ur Centrala potten - ombyggnation av Onyxen
Diarienr 19KS337

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar 5 mkr ur Centrala potten till planerade ombyggnationer av 
Onyxen.

Ärendebeskrivning
Verksamheten Psykosocialt stöd till vuxna har som uppdrag att verkställa 9 § 9 LSS, lagen 
om stöd till vissa funktionshindrade. Detta inkluderar bostad med särskild service eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna. LSS reglerar inte i detalj hur boendet för vuxna skall vara 
organiserat, detta kan vara utformat såsom, gruppbostad, servicebostad, och- eller annan 
särskilt anpassad bostad.

Bostad enligt LSS är en ovillkorlig rätt för de som omfattas av lagen, tillhör lagens 
personkrets eller om de har behov av sådan insats och o behovet inte tillgodoses på annat sätt. 
Verksamhetsområdet ser nu möjligheter att anpassa den tidigare dagliga verksamheten 
Onyxens lokaler till gruppbostad enligt LSS. Detta för att klara den lagstadgade verkställighet 
som råder samt att den centralt placerade lokalen kan få andra vinster för den typen av 
verksamhet.

Allmänna råd
För att undvika en institutionell miljö bör en bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 
9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte vara belägen i nära 
anslutning till

 en annan sådan bostad, eller
 andra bostäder som inte är ordinära såsom t.ex. korttidshem eller särskilda boendeformer 

för äldre.

Som regel bör inte heller en bostad med särskild service för vuxna samlokaliseras med lokaler 
för daglig verksamhet. En utgångspunkt när det gäller lokalisering bör vara att en bostad med 
särskild service bör finnas i en miljö som ger förutsättningar för den enskilde att delta aktivt i 
samhällslivet. Av förarbetena till LSS framgår att gruppbostäder bör vara förlagda till vanliga 
bostadsområden och att de bör utformas och lokaliseras så att de inte får en institutionell 
prägel. Som framgår av regelverket bör således bostäder med särskild service inte vara 
belägna i nära anslutning till varandra.

Vad ser vi som risker med att bygga ett boende på denna plats?
Den risk som finns genom att bygga en gruppbostad i närheten av annan gruppbostad är att 
området kan bli stigmatiserat som ett LSS-område.

Vad ser vi för fördelar/möjligheter?
Enligt Socialstyrelsens mening bör gruppen i en gruppbostad vara liten. Samtliga personer 
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skall tillförsäkras goda levnadsvillkor. Gruppens sammansättning har dessutom stor betydelse 
för att skapa förutsättningar för en betydelsefull gemenskap för de boende. Ett positivt 
samspel med andra är nödvändigt för ett gott liv i en gruppbostad. För att stärka och utveckla 
samspelet i gruppbostaden krävs att gruppen inte är för stor. Då Piteå är en liten ort kan det 
vara svårt att skapa en sammansättning av de boende som ger förutsättning för gemenskap 
enligt ovan.

Samlad bedömning

 att det kan vara positivt att ha grannar (annan gruppbostad) som man kan umgås med och 
göra fritidsaktiviteter tillsammans med.

 att det kan vara positivt att ha nära till kompisens lägenhet för att umgås och ta en fika.
 att det kan vara positivt att ta sällskap till daglig verksamhet.
 att det kan vara positivt att ha nära till samhällslivet samt de kulturella och 

fritidsaktiviteter som erbjuds.
 att det kan vara positivt genom att få olika samordningsvinster i olika sammanhang.
 att eftersom föreslagen fastighet ligger integrerad med ett stort villaområde samt även 

granne med ett skolområde minskas risken för institutionell prägel.

_____________
Socialnämndens beslut 2019-04-24
Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beviljar begäran om att lyfta 6,0 mkr från 
Kommunstyrelsens Centrala pott för ombyggnation av Onyxen.
_____________
Kommunledningsförvaltningens yttrande
I den Centrala potten finns endast 5 mkr kvar för detta ändamål. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsen beviljar 5 mkr till 
planerade ombyggnationer av Onyxen. Resterande medel på 1 mkr kan Socialnämnden anslå 
som ett tillägg till pågående verksamhetsplan 2020-2022.
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§ 175
Evenemangssponsring Pite Älv Pride 2019
Diarienr 19KS358

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar 50 tkr för evenemangssponsring av Pite Älv Pride 2019.

Medel tilldelas ur Tillväxtpolitiska reserven.

Ett sponsringsavtal upprättas av Kommunledningsförvaltningen som reglerar parternas 
åtagande enligt beslut.
Kommunstyrelsen antar Pite Älv Prides erbjudande om en timmes föreläsning kring HBTQI 
och bemötande, att genomföras vid ett kommande sammanträde.
 
Reservationer
Karl-Erik Jonsson (M), Håkan Johansson (M) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
RFSL Piteå älvdal har för avsikt att genomföra Pite Älv Pride för fjärde året under hösten 
2019. I år är temat för Pite Älv Pride historia och framtid. Föreningen har ansökt om 100 tkr.

De startar projektet i slutet av juli under Piteå Dansar och Ler och sen besöker de under 
hösten Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog och avslutar sen i Piteå i december med World Aids 
Day.

Pite Älv Pride turné 2019 ska synliggöra HBTQ personer för allmänheten i Pite älvdal, vilket 
innebär Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn och Piteå. De jobbar för att Pite Älv Pride turné ska 
skapa ett öppet och välkomnade samhällsklimat för HBTQ-personer och alla andra efter 
älvdalen.

Yrkanden
Brith Fäldt (V): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
tillägget att Kommunstyrelsen antar Pite Älv Prides erbjudande om en timmes föreläsning 
kring HBTQI och bemötande, att genomföras vid ett kommande sammanträde.
 
Karl-Erik Jonsson (M): Kommunstyrelsen beviljar 25 tkr för evenemangssponsring av Pite 
Älv Pride 2019 med krav på återredovisning.
 
Anders Nordin (SLP): Avslag på Kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Brith Fäldts (V) förslag.
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§ 176
Månadsrapport april 2019
Diarienr 19KS370

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport april 2019.

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med kommunens förvaltningar sammanställt 
ekonomiskt resultat per sista april 2019 som uppgår till 1,9 mkr. För helåret prognostiseras 
resultat om 17,9 mkr.

Beslutsunderlag
 Månadsrapport april 2019
 Månadsuppföljning Socialförvaltningen april 2019
 Periodbokslut och årsprognos 2019 för Socialtjänsten
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§ 177
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delgivningar.

Anmälda delgivningar
 Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2019-04-04  (dnr  19KS1-5)

 Ekonomisk redovisning Pite Älv Pride 2018  (dnr  18KS400-5)

 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Kommun Försäkring AB 2019-04-12  (dnr  19KS17-4)

 Protokoll Norrbottens e-nämnd 2019-03-12  (dnr  19KS9-2)

 Delegationsbeslut: Nytt bostadsområde, Ljungheden  (dnr  19KS342-1)

 Skrivelse-angående granskning av investeringsprocessen i de kommunala bolagen.  (dnr  18KS463-3)

 Skrivelse-angående yttrande avseende revisionsrapport-Granskning av säkerhetsarbete och beredskap för 
extraordinära händelser samt höjd beredskap  (dnr  19KS205-5)

 Anvisning för arbete mot alkohol och droger för Piteå kommuns anställda  (dnr  19KS226-1)

 Anvisning för löneöversyn  (dnr  19KS254-1)

 Protokoll Kommunala pensionärsrådet 19 03 26  (dnr  19KS1-7)

 Protokoll Kommunala Förebygganderådet  (dnr  19KS1-8)

 Delegationsbeslut Idrottssponsring Piteå Xtremsport AB 2018-2019  (dnr  18KS828-3)

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting

 Cirkulär 19:20 Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020
 Cirkulär 19:22 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, 

RiB 19, med Svenska Kommunalarbetarförbundet och Vision
 Cirkulär 19:23 AFS 2018:4 - arbetstagare ska använda kanyler med integrerad skyddsfunktion
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§ 178
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut.

Delegationsbeslut
 Yttrande angående stadigvarande serveringstillstånd. Pinchos, Piteå. PA Piteå AB  (dnr  19KS288-4)

 Yttrande begagnande av offentlig plats. Uteservering. Golden Dragon. Kuo Liu Restaurang AB  (dnr  19KS293-
5)

 Yttrande begagnande av offentlig plats. Uteservering. Pressbyrån. Daily News Kiosk AB  (dnr  19KS306-4)

 Yttrande begagnande av offentlig plats. Uteservering. Karls Källa. Karls Källa i Piteå AB  (dnr  19KS299-3)

 Yttrande begagnande av offentlig plats. Uteservering. Nodo Café och Bistro. Nodo Café och Bistro AB  (dnr  
19KS295-4)

 Yttrande offentlig tillställning och begagnande av offentlig plats. Cirkusföreställning. Cirkus Brazil Jack 
Trolle Rhodin AB  (dnr  19KS312-3)

 Begäran om utlämnande av allmän handling Strömbackaskolans Hus nr 9, ombyggnad tak  (dnr  19KS328-1)

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Ronjas.  (dnr  19KS326-3)

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering på Uddmansgatan vid Café Piteå 
under perioden 20190520-20190831.  (dnr  19KS327-5)

 SCA Munksund AB - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara Metanol - BESLUT 2019-05-05  (dnr  
19KS331-3)

 SCA Munksund AB - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara Eldningsolja 1 - BESLUT 2019-05-05  (dnr  
19KS319-2)

 SCA Munksund AB - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara Acetylen - BESLUT 2019-05-05  (dnr  
19KS324-2)

 SCA Munksund AB - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara Nafta - BESLUT 2019-05-05  (dnr  19KS330-
2)

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Café Röda Lyktan, Storgatan 62  
(dnr  19KS336-3)

 Upphandling - Chefsrekrytering  (dnr  19KS348-1)

 Upphandling - Medarbetarrekrytering  (dnr  19KS348-2)

 Ansökan och beslut att få sota själv  (dnr  19KS11-11)

 Ansökan och beslut om att få sota själv  (dnr  19KS11-12)

 Ansökan och beslut om att få sota själv  (dnr  19KS11-13)

 Ansökan och beslut om att få sota själv  (dnr  19KS11-14)

 Ansökan och beslut om att få sota själv  (dnr  19KS11-15)

 SCA Munksund AB - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara Formier 10 - BESLUT 2019-04-09  (dnr  
19KS259-3)

 Upphandling - Diabetestekniska hjälpmedel  (dnr  19KS363-1)

   (dnr  )

   (dnr  )

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Uteservering i tält vid PDOL under perioden 
24-28 juli 2019. Karls Källa i Piteå AB  (dnr  19KS340-4)
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§ 179
Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 2020-2022
Diarienr 19KS374

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2020-
2022 och årsbudget för år 2020 med förändringar enligt nedan.

Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar år 2020 med totalt 4,7 mkr (5,2 mkr 
år 2021 och år 2022, varav engångstillskott 0,2 mkr 2020).

Kommunfullmäktige avsätter i driftbudgeten 65 mkr i en central pott till Kommunstyrelsens 
förfogande. Potten innehåller bland annat anslag till löneökningar för år 2020. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att fördela medel för löneökningar då 
lokala avtal för 2020 är klara.

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

Kommunfullmäktige fastställer mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå 
som stöd för bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2020.

Kommunfullmäktige ger nämnderna ett antal uppdrag i Verksamhetsplan 2020-2022, se under 
respektive nämnds avsnitt i dokumentet.

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa 
internbudget för år 2020 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) 
i samråd med Kommunstyrelsen/Ekonomiavdelningen. Nämnder/styrelse som erhållit 
ospecificerad investeringsram ska senast under oktober besluta vilka investeringar som avses 
genomföras.

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

Kommunfullmäktige fastställer 2020 års investeringsram om 174 mkr.
 
Reservationer
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), 
Helén Lindbäck (KD), Johnny Åström (SJV) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande.
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Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen lägger fram förslag till verksamhetsplan 2020-2022 och årsbudget 2020.

Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från de Riktlinjer för budgetarbetet som 
fastställts av Kommunfullmäktige 2019-03-18.

Riktlinjerna för budgetarbetet år 2020 har utgått från beslutade budgetramar och resultatnivåer 
i VEP 2019-2021.

Den globala tillväxten dämpas och för 2019 prognostiseras den lägsta tillväxttakten sedan 
finanskrisen 2009, förklarat av bland annat utvecklingen i Kina, USA och Europa. För 2020 
förväntas en ytterligare lägre tillväxt. De svagare utsikterna gäller framförallt utvecklade 
länder. Stora orosmoln är fortsatt den alltmer utdragna följetongen kring Brexit, även 
handelskonflikten mellan USA och Kina fortgår och utvecklingen är svår att förutspå.

Den starka konjunktur som Sverige befunnit sig i de senaste åren med hög tillväxt bedöms 
dämpas under 2019. Dock bedöms läget även under 2020 vara något starkare än vad som är 
långsiktigt normalt. Sysselsättningen förväntas kommande år återgå mot konjunkturell balans. 
Arbetsmarknaden bedöms fortsatt vara stark men en svag minskning av arbetade timmar och 
antalet sysselsatta är att vänta med en fortsatt hög sysselsättning inom bland annat tjänste- och 
offentlig sektor.

Kommunstyrelsens förslag till VEP 2020-2022 baseras på följande förutsättningar:

Sveriges Kommuners och Landstings (SKLs) prognos i maj över skatteunderlagets utveckling 
indikerar lägre ökningstakt i jämförelse med den prognos som skatteintäkterna baserades på i 
VEP 2019-2021. Preliminär beräkning är gjord för kostnadsutjämning, samt LSS-utjämning. 
Kostnadsutjämningsberäkningen innebär en klar förbättring, medan LSS-utjämningen 
försämras mot tidigare VEP 2019-2021.

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar med netto 1,3 mkr för år 2020 mot tidigare beräkning 
i VEP 2019-2021.
• Skatteunderlaget är uppräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings 
uppräkningsfaktorer med 3,1 % för år 2020 och 3,1 % för år 2021, samt 3,7 % år 2022.
• Preliminär kostnadsutjämning för år 2020 medför en ökning med +4,9 mkr.
• Preliminär LSS-utjämning för år 2020 ger en minskning med -3,7 mkr.

Anslag för löneökningar avsätts och ingår i central pott till Kommunstyrelsens förfogande 
2020-2022.

Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå som fastställer vad 
som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2020 återfinns i 
budgetdokumentet.

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

Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar.

Budgetförslaget presenteras för den centrala samverkansgruppen den 10 juni 2019.
__________

Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet har lämnat gemensamt förslag till budget 2020 och 
verksamhetsplan 2020-2022.

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V) och Mats Dahlberg (MP): Bifall till majoritetspartiernas 
förslag med ändringen att nyckeltal endast redovisas i nyckeltalsbilagan.
 
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Helén Lindbäck (KD), 
Anders Nordin (SLP), Karl-Erik Jonsson (M) och Marika Risberg (C): Bifall till Allians för 
Piteå och Sjukvårdspartiets förslag med följande ändringar:
+10 mkr intäkt (sista året statens välfärdsmiljarder)
+3 mkr intäkt (positiv effekt komponentavskrivning)
+15 mkr intäkt (ur Centrala potten som är överfinansierad)
Totalt 28 mkr.
Samt justering av KFNs investeringsbudget för 2021 och 2022.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Helena Stenbergs (S) förslag.

Beslutsunderlag
 Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 - Kommunstyrelsens förslag
 Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 - Allians för Piteå och 

Sjukvårdspartiet
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§ 180
Gemensam räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns kommuner
Diarienr 19KS347

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer Avtal om samverkan i 
gemensam nämnd för räddningstjänstverksamhet i Piteå och Älvsbyns kommuner.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige inrättar Gemensam räddningsnämnd i 
Piteå och Älvsbyns kommuner från och med den 1 januari 2020.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Reglemente för gemensam 
räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns kommuner.
 
Reservationer
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C) och 
Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
I Piteå kommuns riktlinjer för ökad samverkan, fastställd 2013-01-28, anges att kommunen 
bland annat på grund av demografiska utmaningar har ett behov av ökad samverkan med 
andra kommuner. På grund av sin närhet till Piteå kommun nämns särskilt Älvsbyns kommun 
som en strategisk part för samverkan.

Piteå kommun och Älvsbyns kommun har som näraliggande kommuner samarbetat i olika 
frågor sedan lång tid tillbaka. Sedan år 2014 har kommunerna arbetat aktivt i syfte att 
fördjupa sin samverkan. Arbetet leds av en styrgrupp som består av kommunchef i respektive 
kommun och motsvarande administrativa chefer på strategisk nivå. Sedan 2017 finns en 
gemensam projektledare utsedd.

Styrgruppen har utsett fem samverkansområden att särskilt utredas för samverkan. Arbetet har 
resulterat i en gemensam servicenämnd med ett gemensamt lönecenter där Älvsbyn är 
värdkommun (2017) och en gemensam överförmyndarnämnd med överförmyndarverksamhet 
med Piteå som värdkommun (2019). Arbetet inriktar sig nu på att skapa en gemensam 
räddningsnämnd med Piteå kommun som värdkommun.

En förstudie avseende samverkan i gemensam räddningsnämnd redovisades för styrgruppen 
2017-10-25. Förstudien visade att det finns goda förutsättningar att samverka i gemensam 
nämnd för räddningstjänstverksamhet. I förstudien konstateras att räddningstjänsterna i Piteå 
och Älvsbyns kommuner under lång tid har samverkat inom räddningstjänstens alla 
arbetsområden att samverkan inom vissa områden har varit formaliserad och kontinuerlig. 
Kommunerna har genom samverkansavtal haft gemensam räddningschef och räddningschef i 
beredskap sedan 2011-01-01. I övrigt har samverkan skett vid behov och med full 
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kostnadstäckning. I förstudien konstaterades att följande kvalitetshöjande effekter kan väntas 
vid samverkan i gemensam nämnd jämfört med nu gällande samverkansavtal.

 Fler människor och kompetenser höjer kvalitén i verksamheterna.
 Starkare och mindre sårbara organisationer.
 Gemensam introduktionsutbildning av räddningspersonal i beredskap (deltidare)
 Kunskapsöverföring
 Dela materiella resurser och övningsfält
 Förbättrad övning och utbildning inom såväl räddningstjänst som krishantering

Förstudien rekommenderade fördjupad utredning med fokus på att tydliggöra hur 
verksamheterna ska styras politiskt samt grundligt beskriva hur verksamheterna ska bedrivas 
organisatoriskt och personellt. Vid styrgruppsmöte 2017-11-09 beslutades att fördjupad studie 
skulle genomföras i enlighet med rekommendationen. Den fördjupade studien utmynnade i en 
organisationsbeskrivning av den gemensamma räddningstjänstverksamheten, ”Förslag 
Organisationsstruktur Räddningstjänsten Piteå/Älvsbyn”, bilaga 1, en ”Risk- och 
konsekvensbedömning med handlingsplan inför förändring”, bilaga 2, och en ekonomisk 
utredning med bland annat beräkning av fördelning av kostnader, ”Gemensam räddningstjänst 
Piteå/Älvsbyn”, bilaga 3.

Sammantaget bedöms samverkan i gemensam nämnd för räddningstjänstverksamhet i Piteå 
och Älvsbyns kommuner ge bättre förutsättningar att bedriva en effektiv 
räddningstjänstverksamhet i båda kommunerna än idag. Samverkan i gemensam 
räddningsnämnd är också förenligt med Piteå kommuns uttalade mål i fråga om ökad 
samverkan med andra kommuner.

Yrkanden
Anders Nordin (SLP), Mats Dahlberg (MP), Elisabeth Vidman (S) och Johnny Åström (SJV): 
Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
 
Håkan Johansson (M) och Majvor Sjölund (C): Avslag till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott förslag.

Beslutsunderlag
 Reglemente gemensam räddningsnämnd
 Samverkansavtal gemensam räddningsnämnd slutlig
 Organisationsschema 20190418
 Risk och konsekvensanalys Räddningstjänsten
 Gemensam räddningstjänst ekonomi
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§ 181
Allmän och särskild trafik med buss i Piteå kommun
Diarienr 19KS258

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att linje- och tidtabellsförlagd 
skolskjuts med buss övergår till att vara tillgänglig för allmänhetens resor från och med 2020-
01-01.

Ärendebeskrivning
Idag bedrivs olika typer av persontrafik med buss, för vilka kommunen bär kostnaderna, i 
Piteå kommun. De olika typerna av persontrafik kan sammanfattas som ”allmän trafik” (t.ex 
tätortstrafik och lokallinjetrafik) och ”särskild trafik” (t.ex skolskjuts med buss och 
beställningstrafik). Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens Län (RKM) är 
trafikhuvudman och upphandlande enhet för den allmänna trafiken i länet (Piteå kommuns 
tätortstrafik undantaget).

Piteå kommun är ansvarig för och upphandlande myndighet för skolskjutsar med buss och 
beställningstrafik.

Under 2016 och 2018 har Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och 
utbildningsförvaltningen samverkat och bland annat genomfört två trafikutredningar med 
syfte att utreda möjligheten att genom smarta praktiska, upphandlingstekniska och 
avtalsmässiga förutsättningar/villkor skapa grund för begränsning av kostnadsökningar för 
kommunens behov av trafik med buss inom kommungränsen. Förvaltningarnas samverkan 
och resultatet av de två trafikutredningarna visar på en möjlig begränsning av risken för 
kostnadsökningar i det fall en gemensam upphandling och ett gemensamt avtal av/för såväl 
lokallinjetrafik som skolskjuts med buss kan genomföras.

Den årliga besparingsmöjligheten beräknas till ca 1 mkr eftersom behovet av fordon skulle 
minska med två enheter och möjligheten till ökad konkurrens för anbudslämnande kan 
uppnås.

Förutsättningen för att en gemensam upphandling och ett gemensamt avtal ska kunna 
genomföras är att linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara 
tillgänglig för allmänhetens resor.
_________
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-03-28
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige utökar busstrafiken, som är 
tillgänglig för allmänhetens resor i Piteå kommun från och med 2020-01-01, på ett sådant sätt 
att även linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara tillgänglig för 
allmänhetens resor.
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__________
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-03
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att busstrafik som är 
tillgänglig för allmänhetens resor i Piteå kommun från och med 2020-01-01 utökas på sådant 
sätt att också linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara tillgänglig 
för allmänhetens resor.

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Elisabeth Vidman (S), Johnny Åström (SJV), Håkan Johansson (M), 
Brith Fäldt (V), Majvor Sjölund (C), Karl-Erik Jonsson (M) och Mats Dahlberg (MP): Bifall 
till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 § 61 Samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-28 Allmän och särskild trafik med buss i Piteå 

kommun
 § 42 Barn och utbildningsnämnden 2019-04-03 Allmän och särskild trafik med buss i 

Piteå kommun
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§ 182
Slutredovisning av Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt 
2018
Diarienr 19KS341

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av 
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt för 2018.

Ärendebeskrivning
I Anvisning för slutredovisning av investeringsprojekt står:
Slutredovisning ska göras för färdigställda investeringsprojekt av den nämnd som fått 
beviljade anslag av Kommunfullmäktige. Redovisningen ska beskriva hur anslagen använts. 
Redovisningen behöver inte omfatta:
1. maskiner/inventarier annat än om maskinerna/inventarierna är en del av ett större projekt, 
motsvarande punkt 2
2. enstaka investeringar som understiger 500 tkr annat än om den enstaka investeringen är en 
del av en större investering som totalt överstiger 500 tkr.
Slutredovisning ska göras årligen, under första kvartalet, för projekt som färdigställts 
föregående år. Slutredovisningen ska först godkännas av ansvarig nämnd, som sedan för 
ärendet vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Slutredovisningen ska 
anmälas i ett eget ärende från respektive nämnd och ska inte vara en del av årsredovisningen.

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till slutredovisning av investeringsprojekt slutförda 
2018 enligt bilaga.

Beslutsunderlag
 Slutredovisning av Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt avslutade 2018
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§ 183
Riktlinjer för redovisning av investeringar
Diarienr 19KS380

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för redovisning av 
investeringar.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige delegerar i enlighet med Policy för 
styrande dokument till Kommunstyrelsen att besluta om framtida revideringar av riktlinjerna.

Ärendebeskrivning
Tidigare kommunal redovisningslag har från första januari 2019 ersatts med Lag (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning. Med anledning av detta har det normgivande 
organet, Rådet för kommunal redovisning (RKR), gett ut nya rekommendationer som 
tydliggör hur lagen ska tolkas och tillämpas. Utifrån ovanstående har mindre justeringar och 
anpassningar av kommunens Riktlinjer för redovisning av investeringar gjorts i syfte att 
harmonisera med nytt regelverk.

Exempelvis justeras kommunens tolkning vad som anses som korttidsinventarier och 
inventarier av mindre värde, som inte ska aktiveras i balansräkningen, till att överensstämma 
med ny rekommendation från RKR. Nyttjandeperioden ska nu bedömas överstiga tre år, mot 
tidigare tre år eller längre. Inga förändringar görs gällande vilket lägsta värde som aktiveras, 
ett prisbasbelopp kvarstår.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för redovisning av investeringar
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§ 184
Avgifter enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
Diarienr 19KS318

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar taxa för "Avgifter för försäljning 
och tillsyn av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare" i enlighet med Lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter från och med 1 juli 2019 för anmälan och ansökan och från 
och med 1 januari 2020 för tillsyns- och kontrollavgifter

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Miljö- och tillsynsnämnden i uppdrag 
att årligen revidera och besluta om samtliga avgifter för ansökan, anmälan och tillsynsavgifter 
upp till prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
 
Reservationer
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Helén Lindbäck (KD) och Anders Nordin 
(SLP): reserverar sig mot beslutet att anta Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts 
förslag.
 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Helén Lindbäck (KD), Anders Nordin (SLP), 
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C) och Johnny Åström (SJV) reserverar sig mot beslutet 
att avslå tilläggsyrkandet.

Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Den ersätter 
både Tobakslagen och Lagen om e-cigaretter. Den nya lagen om tobak och liknande 
produkter (LTLP) medför krav på försäljningsstället för den företagare som vill sälja tobak.

Tillstånd
Lagstiftarens intentioner är att minska tobaksbruket och begränsa tillgängligheten. 
Tillståndsgivning på tobaksförsäljning införs. Tillståndsplikten är en del av begränsningen 
och innebär en större granskning av tobakshandeln. Två olika försäljningstillstånd införs: ett 
för detaljhandeln och ett för partihandeln. Kommunen blir tillståndsgivande myndighet och 
får enligt 8 kap 1 § ta ut en prövningsavgift för ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap 1 
§, enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Tillsyn
Tillsynen av tobaksförsäljningen utökas med en inre tillsyn i och med tillståndskravet. En inre 
tillsyn betyder granskning av ekonomi och av att näringsidkaren betalar skatter och avgifter. 
Enligt 8 kap 2 § LTLP får kommunen ta ut avgifter för tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap 1 § (tobak) och av den som bedriver 
anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap 15 § (e-cigaretter).
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Prövningsavgift för tillstånd
Vid en ansökan om försäljningstillstånd av tobak ska kommunen pröva sökandes vandel, 
ekonomiska förhållande och omständigheter i övrigt. Detta för att bedöma sökandes 
lämplighet att utöva verksamheten och om verksamheten kommer att drivas enligt de krav 
som lagen ställer. Enligt LTLP ska detta ske genom att sökande styrker sin lämplighet. 

Prövningen inför tobakstillstånd är något mindre omfattande än prövningen för 
serveringstillstånd och beräknas därför ta något mindre tid i anspråk. I prövning för 
tobakstillstånd ska till exempel ingen försäljningsyta granskas och krav på kök saknas.

Eftersom lagen är ny är det inte lätt att göra en jämförelse med andra kommuners 
prövningsavgifter. Fyrkantskommunerna bedömer att det bör vara rimligt med 70–80 % av 
kostnaden för ett alkoholtillstånd för ett försäljningstillstånd för tobak. Med nuvarande 
alkoholtaxa för stadigvarande tillstånd till allmänheten hamnar avgifterna mellan 5 500–6 300 
kr med nuvarande taxor. En del kommuner ser samtidigt över sin alkoholtaxa. De så kallade 
A-kommunerna kommer enligt uppgift troligen att hamna mellan 7 000–8 000 kr samt 
Skellefteå 6 000 kr och Umeå 7 784 kr för ett tillsvidare-tillstånd. För övriga avgifter inom 
den nya lagen är det betydligt större spridning.

Samhällsbyggnad bedömer att tidsåtgången för att handlägga en ansökan om tillstånd är 5–6 
timmar. Utifrån alkoholtaxan för stadigvarande tillstånd till allmänhet skulle 70 % av denna 
bli 6 345 kr. Piteå kommuns högre taxa beror på att avgifterna för serveringstillstånd är lite 
högre än för övriga inom fyrkanten. Jämfört med tobakstaxorna i övriga landet ligger Piteå 
förhållandevis bra till. Några exempel: Bergs kommun 10 000 kr, Göteborgs kommun 9 000 
kr, Gävle kommun 10 650 kr och Östersunds kommun 9 000 kr.

Prövningsavgift för tillfälligt tillstånd
Prövningsavgiften för tillfälligt tillstånd för tobaksförsäljning föreslås bli 3 620 kr för dag 1 
och 1 023 kr per dag för ytterligare dagar. Om en näringsidkare söker tillfälligt tillstånd för att 
sälja tobak i exempelvis tre dagar blir den sammanlagda avgiften 5 666 kr. Den maximala 
avgiften för ett tillfälligt tillstånd kan aldrig bli högre än för ett stadigvarande tillstånd.

Tillsyns- och anmälningsavgift
Piteå och Boden är de enda kommunerna inom fyrkanten, inklusive Arvidsjaur, som varken 
tar ut anmälnings- eller tillsynsavgift för e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Luleå 
kommun har idag en avgift på 987 kr i anmälningsavgift och 1 206 kr i tillsynsavgift/timme. 
Älvsbyn tar 2 020 kr i anmälningsavgift och 2 020 kr i tillsynsavgift. Arvidsjaur tar 1 455 kr i 
anmälningsavgift och 2 000 kr i tillsynsavgift. Dessa tre kommuner kommer eventuellt att 
höja sina anmälnings- och tillsynsavgifter. Därför förslår Samhällsbyggnad även avgifter för 
anmälan och tillsyn av anmälningspliktiga produkter.
____________
Samhällsbyggnads yttrande
Utifrån ansökningsförfarandet föreslår Samhällsbyggnad en prövningsavgift på 6 345 kr för 
stadigvarande tillstånd samt 3 620 kr för tillfälligt försäljningstillstånd av tobak för en dag och 
för ytterligare dagar 1 023 kr per dag. Den maximala avgiften för ett tillfälligt tillstånd kan 
aldrig bli högre än för ett stadigvarande tillstånd. Prövningsavgift tas ut även vid avslag på 
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ansökan och det går inte att få sänkt prövningsavgift. Samhällsbyggnad föreslår samtidigt en 
anmälningsavgift på 1 500 kr för försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare.

Den samlade bedömningen av tidsåtgång för både yttre och inre tillsyn av tobak är ca 1,5 
tillsynstimme. Samhällsbyggnad föreslår en extra och utökad timavgift på 1 000 kr per 
utrednings-/tillsynstimme om det är några problem som leder till nya tillsynsbesök eller 
fördjupade utredningar. Motivering till tillsynsavgift på 1 000 kr är att den motsvarar den 
fasta tillsynsavgiften för serveringstillstånd.

Om näringsstället säljer tillståndspliktiga tobaksprodukter och anmälningspliktiga e-cigaretter 
och/eller påfyllnadsbehållare tas en årlig tillsynsavgift ut med 1 700 kr. Detta eftersom man 
kan bedriva tillsyn av bägge produkterna vid samma tillfälle. Säljer man bara e-cigarretter 
och/eller påfyllnadsbehållare tas en tillsynsavgift ut med 1 000 kr/år.
_____________
Miljö- och tillsynsnämndens beslut 2019-04-24 § 26
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige upphäver Taxa för tillsyn enligt 
tobakslag som fastställdes 2015-11-16, § 273.

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer avgifter för ansökan 
om tobaksförsäljning för detaljhandel och partihandlare samt övriga avgifter enligt Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) från och med 1 juli 2019.

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer avgifter för anmälan 
av försäljning av e-cigaretter med 1 500 kr från och med 1 juli 2019.

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer tillsyns- och 
kontrollavgifter från och med 1 januari 2020.

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer att samtliga avgifter 
för ansökan, anmälan och tillsynsavgifter räknas upp årligen med prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV).

Avgifterna framgår av det styrande dokumentet ”Avgifter för försäljning och tillsyn av tobak, 
e-cigaretter och påfyllningsbehållare”.
_____________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2019-04-26
För att effektivisera hanteringen av taxan som årligen ska räknas upp föreslår 
Kommunledningsförvaltningen att Kommunfullmäktige ger Miljö- och tillsynsnämnden i 
uppdrag att årligen revidera och besluta om samtliga avgifter för ansökan, anmälan och 
tillsynsavgifter upp till prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Förslag till upphävande av gällande Taxa för tillsyn enligt tobakslag sker i särskilt beslut.
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Yrkanden
Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Anders Nordin (SLP), Helén Lindbäck (KD): 
Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med tillägget att 
tillsynsavgift endast ska tas ut om tillsyn genomförs.
 
Anders Nordin (SLP): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
ändringen att taxa för stadigvarande tillstånd anges till 10650kr.
 
Elisabeth Vidman (S), Agnetha Eriksson (S) och Brith Fäldt (V): Bifall till 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
 
Håkan Johansson (M) och Helén Lindbäck (KD): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag med ändringen att taxa för stadigvarande tillstånd anges till 3620kr.
 
Helena Stenberg (S): Avslag på Majvor Sjölunds (C) tilläggsyrkande
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslaget och finner att Kommunstyrelsen avslår 
detsamma.

Beslutsunderlag
 Avgifter för försäljning och tillsyn av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare
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§ 185
Taxa för tillsyn enligt Tobakslag (1993:581)
Diarienr 19KS321

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige upphäver Taxa för tillsyn enligt 
Tobakslag (1993:581).

Ärendebeskrivning
Ny Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter träder i kraft den 1 juli 2019. Den 
ersätter både Tobakslagen och Lagen om e-cigaretter. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
därför att Kommunfullmäktige upphäver gällande Taxa för tillsyn enligt Tobakslag 
(1993:581).
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§ 186
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Diarienr 19KS384

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade 
motioner och medborgarförslag

Ärendebeskrivning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning 29-30 §§, ska redovisning av motioner och 
medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts, redovisas till Kommunfullmäktige vid två 
tillfällen per år.

Senaste redovisningen lämnades vid Kommunfullmäktiges sammanträde 17 december 2018, § 
329.

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade motioner och 
medborgarförslag.

Beslutsunderlag
 Obesvarade motioner 2019-05-20
 Obesvarade medborgarförslag 2019-05-20
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