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§275
Ändring av dagordning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till dagordningen som ny punkt 22 lägga Taxa Piteå Hamn.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Till kommunstyrelsens dagordning som ny punkt 22 läggs Taxa Piteå 
Hamn.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut.
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§ 276
Idrottssponsring - Piteå Hockey club 2019-2020
Diarienr 19KS541

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar sponsring med 150 tkr till Piteå Hockey club säsongen 2019-2020.

Medel beviljas ur Tillväxtpolitiska reserven.

Ett sponsringsavtal upprättas av Kommunledningsförvaltningen som reglerar parternas 
åtagande enligt beslut.

Beslut gäller under förutsättning att skulder Piteå Hockey club har gentemot Piteå 
kommun reglerats senast 2020-06-30.

Kommunstyrelsen ger Ekonomiavdelningen i uppdrag att upprätta återbetalningsplan för 
skulder Piteå Hockey club har gentemot Piteå kommun.
 
Reservationer
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande.
 

Ärendebeskrivning
Piteå Hockey club är en förening med höga ambitioner och som jobbar för att nå toppen i de 
högre seriesystemen. De har en väl utarbetad utvecklingsplan av junior- och 
ungdomsverksamhet för att kunna rekrytera fler till ungdomsverksamheten men tillhör redan 
toppnivån breddmässigt inom ungdomshockeyn i Norrbotten för både flickor och pojkar.
Alla föreningar som ansöker om sponsring ska kunna redovisa ett program för hur man 
arbetar mot användning av alkohol, droger och förbjudna prestationshöjande preparat och det 
har Piteå Hockey club.

Föreningens motprestation och åtagande
Piteå Hockey club erbjuder Piteå kommun plats på både hemma- och bortamatchställ, väskor, 
rese kläder, intervjuväggar m.m. som de alltid använder vid träningar, matcher och resor. De 
erbjuder sig att delta i olika arrangemang som Piteå kommun arrangerar.

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Piteå Hockey club är en förening med bred lokal förankring som genom sitt herrlag som 
spelar i divisionen Hockeyettan Norra, exponerar Piteås platsvarumärke på ett positivt sätt 
från Gävle och norrut. Det som framkommer i ansökan är att representationslag som syns och 
hörs i press och övrig media både regionalt och nationellt värderas högt. Vi anser att Piteå 
Hockey är ett av de starka varumärkena inom idrotten som marknadsför Piteå som idrottsstad.
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Förening ansöker om sponsring med 250 tkr för säsongen 2019-2020. Kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott har sedan år 2017 beviljat 150 tkr/år till föreningen.

Sammanfattningsvis anser vi att stor del av kriterierna uppfylls. De arbetar dessutom med att 
föreningens etiska regler ska genomsyra hela föreningens verksamhet och samarbetet med 
RFSL ligger helt i linje med kommunens ”Ett Piteå för alla”.

Däremot förväntar vi oss inte att föreningen under säsongen 2019-2020 får ett nationellt 
medieintresse som motsvarar det belopp föreningen har ansökt om. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsen som tidigare år beviljar 
sponsring med 150 tkr till Piteå Hockey club för säsongen 2019-2020.

Yrkanden
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag med tilläggsförslaget att Kommunstyrelsen beviljar ytterligare 50 tkr 
för att stärka värdegrundsarbetet med ungdomar.
 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag och 
avslag till Håkan Johanssons (M)tilläggsförslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.

Beslutsunderlag
 §153 KSAPU Idrottssponsring - Piteå Hockey club 2019-2020
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§ 277
Fokusdialoger 2020
Diarienr 19KS625

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att området för medborgardialog 2020 ska fokusera på dialog med 
barn och unga och på hur barn och unga vill uppleva ett framtida Piteå.
 
Deltar ej i beslutet
Anders Nordin (SLP) deltar ej i beslutet.
 

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

Fokusdialoger som genomförts de fyra senaste åren
2016 Framtidens stöd och omsorg och kvinnors hälsa.
2017 Fördjupade översiktsplanerna för landsbygdscentra.
2018 Näringslivsutveckling och Piteå MR-kommun 2020.
2019 Fördjupade översiktsplaner för stadsdelscentra och Piteå MR-kommun 2020.

Piteå kommun har beslutat att aktivt arbeta för att Piteå ska kunna kalla sig MR-kommun 
2021. En kommun där ett aktivt arbete pågår för att utveckla samhället till en plats där alla är 
lika mycket värda. Ett Piteå för alla.
Den 12 maj 2021 firar Piteå 400 år.
Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige.

Utifrån ovanstående föreslås att området för medborgardialog 2020 ska fokusera på dialog 
med barn och unga och på hur barn och unga vill uppleva ett framtida Piteå. Exempel på 
frågeställningar i dialogen skulle kunna vara; Barn och ungas hälsa, Hur ser framtidens skola 
ut? Hur vill du transportera dig och varor i framtiden? Hur handlar man kläder, mat? Vilka 
jobb är attraktiva och vilka jobb försvinner? Hur ser din familj ut? Var träffas man? Vilka 
fritidsaktiviteter är populära? Vilka bor och flyttar till Piteå? Och varför? Den övergripande 
frågeställningen i dialogen – Vilket framtida Piteå vill du leva och bo i?

Material som tas fram kan vara i form av en berättelse, målning, foto/film, modellbygge och 
formas i en framtidsverkstad, testmiljö, showroom eller i klassrummet.

Syftet med dialogen är att göra barn och unga delaktiga och skapa engagemang i Piteås 
utveckling och framtid. Resultatet av dialogen ska sammanställas i ett ”manifest” skapat av 
unga som kan användas i kommunens framtida planarbete.
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Medborgardialogen genomförs under 2020, sammanställs och presenteras under 2021.
Dialogen genomförs i samverkan med kommunens förvaltningar.

Yrkanden
Håkan Johansson (M): Avslag på Kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Marika Risberg (C), Elisabeth Vidman (S), Brith Fäldt (V) och Helena Stenberg (S): Bifall till 
Kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget av frågeställningen barn och ungas 
hälsa.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 278
Månadsrapport oktober 2019
Diarienr 19KS372

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport oktober 2019.

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med kommunens förvaltningar sammanställt 
ekonomiskt resultat per 31 oktober 2019 som uppgår till 137 mkr. För helåret prognostiseras 
resultat om 49,1 mkr.

Beslutsunderlag
 Månadsrapport oktober
 SOC Månadsuppföljning oktober 2019
 SOC ekonomisk bild oktober 2019
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§ 279
Återredovisning Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019
Diarienr 19KS439

Beslut
Kommunstyrelsen bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig och godkänner 
Återredovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan uttryckt att Piteå kommuns styr- och 
ledningsprocess utgör grunden i kommunens internkontroll.

I policy för intern styrning och kontroll anges att ”med intern styrning och kontroll avses den 
process som syftar till att nämnder med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för 
verksamheten.”

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

Nämnden/styrelsen ska årligen besluta om de bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.

Under året har, bland annat utifrån revisionens synpunkter, ett utvecklingsarbete skett. 
Processen för planering, genomförande och uppföljning har lagts in i Stratsys, som är 
kommunens system för strategisk planering och uppföljning. Detta har lett till bättre 
möjligheter att systematiskt arbeta med internkontrollen men även förbättra rapporteringen.

Att inrapporteringsprocessen utvecklats har bidragit till en överblick över varje nämnds 
internkontrollplan då den följer samma utseende och riskanalys för alla nämnder. 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt underlättas också i och med att alla nämnder följer samma 
årshjul och inrapporteringsmodell. För kommunstyrelsens del har få avvikelser inrapporterats 
inom den egna verksamheten och det som är rapporterat som avvikelser har också 
kompletterats med aktiviteter för att minska avvikelserna nästa år.

För kommunstyrelsens ansvarsområde bedöms sammantaget att den interna kontrollen för 
2019 har varit tillräcklig. För kommande år kommer fokus ligga på att etablera och efterleva 
en systematik i uppföljningen av kontrollmomenten utifrån den periodicitet som är nödvändig 
för varje kontrollmoment.
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Yrkanden
Elisabeth Vidman (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Uppföljningsrapport Internkontroll Kommunstyrelsen
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§ 280
Revisionsrapport - Uppföljande granskning av behörigheter och 
loggkontroller kvalitet och leverans av servicetjänster
Diarienr 19KS534

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av Socialnämndens yttrande.

Kommunstyrelsen antar Yttrande över revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
behörigheter och loggkontroller kvalitet och leverans av servicetjänster.

Ärendebeskrivning
Piteå kommuns revisorer har haft i uppdrag att följa upp granskningen avseende 
behörighetstilldelningen och loggkontroll i det verksamhetssystem (Viva) som användes inom 
vård och omsorg av socialtjänsten under 2015.

Granskningen har som främsta syfte att följa upp tidigare gjord granskning och iaktta samt 
bedöma de åtgärder som vidtagits med anledning av de iakttagelser och rekommendationer 
som då gjordes.

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och konstaterar att man har en uppsiktsplikt för 
delar av det granskningen omfattar och avger därför följande yttrande.

Yttrande
Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens yttrande på revisionsrapporten och ställer 
sig bakom dess yttrande. Kommunstyrelsen bedömer också att socialnämnden vidtagit 
åtgärder för att möta de förbättringsförslag som framkommit i revisionsrapporten. Dessa 
åtgärder framgår i socialnämndens yttrande.

Kommunstyrelsen konstaterar att nuvarande informationssäkerhetspolicy, fastställd 2017-11-
20 och underliggande styrdokument kommer att återigen behöva ses över inom ramen för 
pågående arbete med översyn och kvalitetssäkring av styrande dokument. Dessa behöver vara 
aktuella och harmonisera med varandra vilket man kan konstatera inte sker fullt ut idag.

Kommunövergripande tillämpningsföreskrifter behöver tas fram för att på så sätt underlätta 
för nämnderna att kunna efterleva dessa. Sådana föreskrifter finns idag till viss del uttryckt i 
olika styrande dokument men behöver organiseras och kompletteras. Med stöd från nya 
tillämpningsföreskrifter ges därefter nämnderna förutsättningar att kunna ta fram 
verksamhetsspecifika föreskrifter.

Piteå kommun arbetar idag för att dels implementera en systemförvaltningsmodell med 
tillhörande systemförvaltningsorganisation för ett antal kommunövergripande 
förvaltningsobjekt. Detta bedöms ytterligare bidra till att förstärka möjligheterna till att uppnå 
en god informationssäkerhet.
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Beslutsunderlag
 Slutdokument - Uppföljande granskning av behörigheter och loggkontroller kvalitet och 

leverans av servicetjänster
 Revisionsrapport - Uppföljande granskning av behörigheter och loggkontroller kvalitet 

och leverans av servicetjänster
 § 221 Socialnämnden 2019-10-23 Svar på behörighet och loggkontroller granskning
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§ 281
Revisionens grundläggande granskning 2019
Diarienr 19KS465

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Svar på frågor - Revisionens grundläggande granskning 2019.

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

Inför träff med respektive nämnd önskar revisorerna skriftliga svar på frågorna i bifogat 
dokument. Respektive nämnd har även nämndspecifika frågor att besvara (fråga 5). Observera 
att respektive nämnd är markerad med ”egen” färg, med andra ord är det endast dessa frågor 
den egna nämnden ska besvara.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Föreslår Svar på frågor - Revisionens grundläggande granskning 2019.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Frågeställningar - Revisionens  grundläggande granskning 2019
 Svar på frågor - Revisionens grundläggande granskning 2019
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§ 282
Granskning av förslag till Översiktsplan för Luleå kommun 2020
Diarienr 19KS583

Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över förslag till Översiktsplan för Luleå kommun 2020.

Ärendebeskrivning
Luleå kommun ställer ut ett förslag till översiktsplan för Luleå kommun, en revidering av 
befintlig plan. I programmet behandlas flera regionala och kommunövergripande frågor. 
Bland annat utpekas Norrbotniabanan med en östlig dragning över flygplatsen, andra viktiga 
regionala funktioner som pekas ut är universitetet och sjukhuset där man vill säkerställa 
områden för expansion och goda kommunikationer.

En digital presentation finns tillgänglig på www.lulea.se/op2020.
__________
Samhällsbyggnad har lämnat följande yttrande som Kommunledningsförvaltningen föreslår 
att Kommunstyrelsen antar:
Yttrande
Generella synpunkter
Piteå kommun ser positivt på att Luleå befinner sig i ett expansivt skede. Hållbar utveckling 
av Luleå gynnar inte bara Luleå utan det bidrar också till utveckling av Norrbotten. Mellan-
kommunal samverkan är en viktig pusselbit för att kommunerna på lång sikt ska kunna möta 
samhällsutvecklingen, det finns behov av ökad samverkan med översiktsplanering på regional 
nivå med grannkommunerna. Det gäller framför allt näringsliv, arbetsmarknad och 
bostadsmarknad.

Piteå kommun ser många fördelar med gemensamt arbete för att stärka pendling via hållbara 
transporter. Piteå kommun har nyss antagit fördjupad översiktsplan för Rosvik där vi planerar 
för ett ökat bostadsbestånd, bland annat för att ha beredskap för Luleås tillväxt. Piteå kommun 
vill gärna fördjupa samverkan kring bostadsförsörjning.

Specifika synpunkter på översiktsplanen

 Onlinekartorna är tydliga och välfungerande.
 Övergripande mål till 2050 

 Det är bra att kopplingen av de övergripande målen till Agenda 2030 redovisas. För 
en bättre läsbarhet skulle kapitlen ’Förhållandet till Agenda 2030’ och ’Övergripande 
mål till 2050’ kunna slås ihop.

 Beskrivningen av förhållandet till Agenda 2030 tar mycket plats i programmet och 
gör att det stundtals är svårläst. Det vore lämpligt att antingen kompletteras med 
förslag på aktiviteter eller kortas ner.

 Inriktning för mark och vatten till 2050 
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 Kartan på sidan 22 borde för en bättre förståelse sättas i början av kapitlet, innan 
kartans olika temalager behandlas. Att denna karta dyker upp tidigare i dokumentet 
bidrar till förvirring. Det gäller i synnerhet den dekorativa kartan på sidan 4.

 Generella principer för genomförande 
 Det är bra att det omnämns att kommunala beslut kan ha påverkan utanför 

kommunens gränser. Luleå kommun är ett nav för Norrbotten. I den funktionen ingår 
även ett särskilt ansvar för regionen. Det skulle vara önskvärt att ha en generell 
princip som tar höjd för ett aktivt arbete med mellankommunala frågor, t.ex. 
samarbete i frågor som bostadsförsörjning, kultur, infrastruktur och kommunikation 
osv.

 Principer för genomförande 
 Texterna har en bra och tydlig struktur.
 Under rubriken ”Bästa boendet för landsbygden” återfinns en princip om samverkan 

med andra kommuner ”för att ge byar nära kommungränsen möjligheten att ta del av 
ett större serviceutbud samt stimulera och stödja nya servicelösningar till alla byar” 
vilket är bra. Det skulle kunna förtydligas om det avser byar på ömse sidor 
kommungränsen.

 Det saknas ställningstaganden om en gemensam arbetsmarknad inom regionen. 
Pendling och bostadsförsörjning kopplade till arbetsmarknadens behov och 
möjligheter borde belysas närmare.
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§ 283
Remiss - betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken SOU 
2019:23
Diarienr 19KS536

Beslut
Kommunstyrelsen antar Yttrande över remiss - Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 
2019:23.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 21 december 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över 
styrningen inom funktionshinderspolitiken (dir. 2017:133). Utredningen har tagit namnet 
Styrutredningen för funktionshinderspolitiken.

Det nya målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och 
full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med 
mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet
beaktas.

Målet utgör den viktigaste grundförutsättningen för utredningens arbete och förslag. 
Utredningen lägger fram förslag på hur politiken ska styras inom sju samhällsområden av 
särskild betydelse. Dessa är:

• Arbete och försörjning
• Utbildning och livslångt lärande
• Transporter
• Kultur
• Hälso- och sjukvård samt tandvård
• Social välfärd och trygghet
• Bostad, byggd miljö och samhällsplanering.

För dessa samhällsområden presenteras övergripande mål och arbetsformer vilka syftar till att 
stödja en effektiv styrning och uppföljning av funktionshinderspolitiken.

Socialdepartementet har utsett Piteå kommun till remissinstans och önskar yttrande över 
förslaget. Kommunledningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande utifrån inkomna 
synpunkter från Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden och Fastighets- och Servicenämnden.
 
Som beslutsunderlag finns en sammanfattning, bestänkandet i sin helhet finns tillgängligt på 
Regeringskansliets hemsida: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2019/05/sou-201923/
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Beslutsunderlag
 Styrkraft i funktionshinderspolitiken - sammanfattning
 Yttrande över remiss - Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23
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§ 284
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut.

Delegationsbeslut
 Remiss över Byggnaders energiprestanda -förslag till ändringar i plan - och byggförordningen (dnr 19KS480-9)

 Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) (dnr 19KS460-12)

 Yttrande rörande ansökan om antagande i hemvärnet (dnr 19KS18-4)

 Yttrande rörande ansökan om antagning i hemvärnet (dnr 19KS18-5)

 Yttrande om antagande av hemvärnsmän 2019 (dnr 19KS18-6)

 Upphandling - Ledarutvecklingsprogram (dnr 19KS628-1)

 Upphandling - Rekryteringstjänster Medarbetarrekrytering (dnr 19KS629-1)

 Upphandling: Rekryteringstjänster Chefsrekrytering (dnr 19KS629-2)

 Eventsponsring Pitecupen 2020 (dnr 19KS508-2)

 Upphandling av publikationer 2020 (dnr 19KS638-1)

 Upphandling - Laboratorieprodukter förbrukningsmaterial Region Norrbotten (dnr 19KS642-1)

 Sakkunnigutlåtande angående brandtillbud på spis (dnr 19KS609-2)

 Delegationsbeslut Evenemangssponsring Norrbottens vackraste hund (dnr 19KS622-2)

 Yttrande offentlig tillställning. Piterundan 2020. Piteå Motorsällskap (dnr 19KS640-5)
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§ 285
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delgivningar.

Anmälda delgivningar
 Anvisning för uppföljning av Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald (dnr 19KS594-2)

 Anvisning till reglemente för attest (dnr 19KS618-2)

 Anvisning för posthantering (dnr 19KS566-6)

 Revisionens svar på kommunstyrelsens yttrande om IT-säkerhet (dnr 19KS533-5)

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting

 Cirkulär 19:42 Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i Föräldraledighetslagen
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§ 286
Program för krisberedskap och civilt försvar 2020 - 2023
Diarienr 19KS271

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Program för krisberedskap och civilt 
försvar 2020 - 2023.

Ärendebeskrivning
Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap. Det 
syftar även till att, där det behövs, utveckla den kommunala styrningen av arbetet med 
krisberedskap så att det i större utsträckning involverar kommunala förvaltningar och bolag.

Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 utgår från Lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och Kommunallag (2017:725).
 
I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 kap 5.3 har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting fastslagit vilka uppgifter 
som måste finnas med i styrdokumentet. Styrdokumentet ska innehålla:
- övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden
- övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar och bolag
- kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
- kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
- vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram 
eller uppdatera under mandatperioden.

Programmet ska beslutas av Kommunfullmäktige senast 31 december under den nya 
mandatperiodens första år.

Programmet kan samordnas med kommunens närliggande styrdokument för till exempel 
skydd mot olyckor, internt skydd, brottsförebyggande, samt informationssäkerhet och 
utformas och benämnas av kommunen så att det passar in i kommunens struktur för 
styrdokument.

Kommunfullmäktige beslutar om styrdokumentet i enlighet med kommunallagen som anger 
att fullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för verksamheten. Fokus i styrdokumentet är 
övergripande inriktning och styrning av arbetet med krisberedskap. Den mer detaljerade 
planeringen hanteras i årsplanering som beslutas av säkerhetschef.

Beslutsunderlag
 Program för krisberedskap och civilt försvar i Piteå kommun 2020-2023
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§ 287
Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
Diarienr 19KS272

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Plan för hantering av extraordinära 
händelser 2020-2023.

Ärendebeskrivning
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).

Planen ska innehålla:
* hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser
* hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte att 
uppnå inriktning och samordning
* vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som disponeras 
vid extraordinära händelser

Planen ska vara beslutad senaste 31 december under mandatperiodens första år.

Beslutsunderlag
 Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
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§ 288
Biblioteksplan 2020-2023
Diarienr 19KS613

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan 2020-2023.

Ärendebeskrivning
Biblioteksplanen är ett politiskt styrdokument som ska antas av Kultur- och fritidsnämnden 
och fastställas av Kommunfullmäktige. Syftet med planen är att den ska vara övergripande 
och utgå från kommunmedborgarnas behov av biblioteksservice från de allra yngsta 
medborgarna till de äldsta. Planen ska vidare ge en tydlig överblick över bibliotekets 
verksamheter och ansvarsfördelning samt framtida inriktning.

En Biblioteksplan ska omfatta en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och 
åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Förutom folkbiblioteksverksamheten ska den 
även omfatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv. Förslaget 
till biblioteksplan har skickats på remiss till berörda nämnder; Barn- och utbildningsnämnden, 
Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån de synpunkter som har inkommit har 
planen reviderats. Även allmänheten har erbjudits möjlighet att yttra sig över förslaget men 
inga synpunkter inkom under remissperioden.
 
Enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll lämnar Helena Stenberg (S) 
förslag på Biblioteksplan inför Kommunstyrelsens sammanträde.

Yrkanden
Helena Stenberg (S) och Marika Risberg (C): Bifall till Helena Stenbergs (S) förslag till 
Biblioteksplan 2020-2023 med följande ändringar:

 Säkerställ att begreppet funktionsvariation används korrekt i dokumentet
 Behåll punktlistan på sidan 3
 På sidan 11 under rubriken Behovsanalys ändra formulering till "Kommunens fysiska 

bibliotek ska därför vara centralt och strategiskt belägna så att biblioteken och bokbussen 
kan fungera som lättillgängliga mötesplatser."

 På sidan 4 under rubriken Strategier lägga till formulering "Bokprat kan ges på fysiska 
bibliotek och på bokbussen".

 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut.
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Beslutsunderlag
 Biblioteksplan 2020-2023

§ 289
Reglemente för styrelse och nämnder
Diarienr 19KS649

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Reglemente för styrelser och 
nämnder, att gälla från och med 2020-01-01.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 165 att inrätta en gemensam räddningsnämnd 
med Älvsbyn kommun. Det innebär att ansvarsområden flyttas från Kommunstyrelsen till den 
nya nämnden.

Följande ansvarsområden i nuvarande reglemente finns med i den nya räddningsnämndens 
reglemente och föreslås därför styrkas:

11 § Styrelsen svarar för den kommunala räddningstjänsten och de övriga uppgifter som 
enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) ska fullgöras av den kommunala nämnd som 
svarar för räddningstjänsten.

12 § Styrelsen svarar för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet enligt Lag om brandfarliga 
och explosiva varor (2010:1011).
__________
Med anledning av att ansvaret för samordning av folkhälsofrågor flyttas till Kommunstyrelsen 
från och med 2020-01-01 föreslås att ansvarsområdet i reglementet flyttas därefter.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Håkan Johansson (M): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med ändringen att i 
2 kapitlet Gemensamma bestämmelser § 11 ange att kallelse skickas senast fem arbetsdagar 
före sammanträdesdagen.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
 Reglemente för styrelser och nämnder
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§ 290
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda - Räddningsnämnd
Diarienr 19KS648

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 165 att inrätta en gemensam räddningsnämnd 
med Älvsbyn kommun. Det innebär att en ny ordförandepost tillkommer.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att omfattningen av uppdraget kan likställas med 
uppdraget som ordförande i den gemensamma överförmyndarnämnden med Älvsbyn och 
föreslår samma ersättning på 14 % av helt årsarvode.

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C) och 
Marika Risberg (C): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att i det 
fall ordförande för Gemensam räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns kommuner tillika är 
ordförande eller vice ordförande i Kommunstyrelsen utgår inget arvode.
 
Protokollsanteckning
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C) och Marika Risberg (C): 
Bifall till Kommunledningsförvaltningens förlag till beslut, med den noteringen att vi var 
emot en gemensam nämnd mellan Piteå och Älvsbyn bland annat av den anledningen att det 
innebär ökade kostnader för Piteå kommun.
 

Beslutsunderlag
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda - Bilaga 1 Grundbelopp 2019
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§ 291
Överlåtelse av färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering till Regionala 
Kollektivtrafikmyndigheten RKM
Diarienr 18KS778

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige överlåter sina uppgifter enligt "Lag om 
färdtjänst (1997:736 t o m 2010:1068)", §§ 4 och 6 samt "Lag om riksfärdtjänst (1997:735)", 
3 § till Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet RKM.

Överlåtelsen sker tidigast 2020-12-31 och vid tidpunkt som överenskommes mellan 
kommunen och myndigheten.

Överlåtelsen innebär att RKM övertar ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst i sin helhet, 
dvs. uppdraget om fattar hela färdtjänsthanteringen, allt från tillståndsprövning, regelverk och 
avgifter samt upphandling, beställningsmottagning, samordning, betalningsadministration, 
statistik etc.
 
Reservationer
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C) och Marika Risberg (C) 
reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2018-11-14 begärt av Kommunfullmäktige att all hantering rörande 
färdtjänst och riksfärdtjänst lyfts från socialförvaltningens ansvar och överlåts i sin helhet till 
Kommunfullmäktige samt att motsvarande justering i reglementet görs.

Bakgrunden till detta är att Regionala Kollektivtrafikmyndigheten inkommit med ett 
erbjudande om att överta bokning och biståndsbedömning gällande färdtjänst och 
riksfärdtjänst. Socialtjänstens utredning visar på en förväntad initial kostnadsökning vid ett 
övertagande på ca: 1,5 miljoner, detta kan dock till viss del försvaras med kvalitativa vinster. 
Alla kommuner i Norrbotten utom Piteå och Boden har redan 2014 överlåtit bokning och 
bedömning till RKM.

RKM anger att en länsgemensam hantering ger långsiktiga ekonomi- och miljövinster genom 
samordnad upphandling, ökade möjligheter till samordning av samtliga särskilda 
persontransporter, effektivare nyttjande av fordon, effektivare nyttjande av 
beställningscentralen och rationellare hantering av tillståndsgivning. Detta utan att kvalitén på 
resandet försämras.
RKM lyfter också fram att om ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och kollektivtrafik 
handhas av samma organisation innebär det bättre förutsättningar att anpassa och utveckla den 
allmänna kollektivtrafiken.

I ett överlåtande ingår att gemensamma färdtjänstregler som framtagits på initiativ av 
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Kommunförbundet i Norrbotten tillämpas. Enligt missivet ska centraliserad tillståndsgivning, 
gemensamt regelverk och specialisering öka kompetensen och likvärdigheten i 
bedömningsfrågor vid handläggning av tillståndsärenden.

Reglementet ger personer med färdtjänsttillstånd rätt att åka obegränsat antal resor inom egen 
kommun, utan särskild prövning resa 50 kilometer väglängd in i angränsande kommuner samt 
24 så kallade länsfärdtjänstresor. För resor inom länet behövs och sker därför ingen 
tillståndsprövning av riksfärdtjänst förrän de 24 länsfärdtjänstresorna förbrukats.

För socialförvaltningen innebär den sällanhandläggning som idag förkommer av viss typ av 
riksfärdtjänstresor både ineffektiv handläggning och svåravvägda bedömningar inför beslut 
om rätta och kostnadseffektiva beslut. Rätten till riksfärdtjänst och om en person med 
funktionsnedsättning har behov av att resa på särskilt sätt ökar i omfattning och komplexitet i 
att utreda med ökade färdkostnader som följd. Fördelar med överlåtande, centralisering och 
gemensamt regelverk är ökad kompetens genom specialisering som leder till likställighet 
genom lika bedömningar.

Ytterligare faktorer att beakta är dels de resurser som åtgår för handläggningen 
inköpsavdelningen ansvarar för vid upphandling och avtalsskrivning vilka skulle frigöras vid 
ett överlåtande.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det inte är lämpligt att Kommunfullmäktige 
övertar ansvar och hantering rörande färdtjänst och riksfärdtjänst då Kommunfullmäktige inte 
har någon egen operativ verksamhet.

Enligt kommunledningsförvaltningen vore det rimligast att Samhällsbyggnadsnämnden 
genom ändring i reglementet övertar ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst då man handhar 
all annan offentligt trafik samt att kommunen antar Regionala Kollektivtrafikmyndighetens 
erbjudande om att överta handläggande och bokning av färdtjänst och riksfärdtjänst.

I samband med detta bör även budget för färdtjänst och riksfärdtjänst (6 mkr/år) samt även 
Socialnämndens beräknade kostnader för tillståndsprövning och beställning av resor (680 
tkr/år) överföras till Samhällsbyggnadsnämnden.

I samband överlåtandet och i särskilt ärende revideras Reglemente för styrelsen och nämnder 
så att Samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst samt att de 
ekonomiska konsekvenserna regleras i budget.

Budgeterade medel för 2018 för färdtjänst och riksfärdtjänst är 6 093 tkr och utfall för 2018 
ligger på 7 774 tkr vilket ger ett underskott i verksamheten på 1 681 tkr. 2018 genomfördes 
totalt 57 558 färd- och riksfärdtjänstresor varav 26 111 var arbetsresor. Bokningsavgiften per 
resa via RKM är 21,60 kr, vilket ger bokningskostnader på 1 250 tkr. Kostnad för hantering 
och beviljande av färd- och riksfärdtjänsttillstånd utgår från befolkningsstorlek och skulle 
enligt beräkningar från RKM hamna på 1 035 tkr. Sammanlagd kostnad 2 285 tkr. 
Socialtjänsten bedömer idag att handläggning och beställning genererar en kostnad på 680 tkr.
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Utifrån detta skulle Samhällsbyggnadsnämnden behöva ett tillskott i budget 2021 på 3 286 tkr 
utöver de resurser som flyttas över från Socialnämnden för att få täckning för de kostnader 
som verksamheten genererar, av dessa är 1 681 tkr befintligt underskott hos Socialnämnden. 
Beslut om överflyttning och äskande om tillskott av medel blir en del i processen med 
verksamhetsplan och budget 2021-2023.

Inköpsenheten har under våren förlängt befintligt avtal för färdtjänst med 6 månader till 2020-
12-31 så att det ska finnas tid för Regionala kollektivtrafikmyndigheten att göra en egen 
upphandling och kunna ta över verksamheten från den 1 januari 2021.

Yrkanden
Håkan Johansson (M) och Majvor Sjölund (C): I första hand återremiss för tydligare 
ekonomisk kalkyl, i andra hand avslag.
 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer därefter 
proposition ställas på övriga yrkanden.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
 
Ordföranden ställer sedan proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
 Överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst Piteå kommun
 Utredning konsekvenser av överlåtande till RKM
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§ 292
Utökning av kommunal borgensram för Piteå Renhållning och Vatten 
AB (PIREVA)
Diarienr 19KS567

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar utöka borgensramen för Piteå 
Renhållning och Vatten AB med 80 mkr till 370 mkr.

Ärendebeskrivning
Enligt tidigare beslut (KF 2011-12-19, § 272) har Pireva en beviljad borgensram på 290 mkr 
inklusive 58 mkr avseende miljöbalkens krav om ekonomisk säkerhet vid beviljande av 
miljötillstånd. Pireva föreslår, med denna tjänsteskrivelse, att kommunfullmäktige utökar 
denna borgensram till totalt 370 mkr.

Behov av utökad borgensram
Enligt Pirevas ägardirektiv skall VA-verksamheten hålla en hög kvalitet och driftsäkerhet. För 
att efterleva ägardirektivet behöver bolaget fortsätta byta ut gamla VA-ledningar och fortsätta 
upprusta VA-verken. Dessa reinvesteringar inom VA är ytterst nödvändiga och står för cirka 
85 % av den totala investeringsvolymen inom VA-verksamheten.

För 2020 har Pireva totalt beviljats investeringar för 85 mkr av PIKAB´s investeringsråd. 
Vidare kalkyleras VA-verksamheten behöva investera mellan 45-60 mkr per år närmaste åren 
(40-50 mkr avseende reinvesteringar). Då lagstiftningen inte tillåter vinster innebär att en del 
av investeringarna måste finansieras med externa lån.

Idag har Pireva en borgensram på 232 mkr om säkerheten för miljötillståndet på 58 mkr 
exkluderas. Den totala externa upplåningen uppgår per sista september 2019 till 226 mkr 
vilket innebär att det endast återstår 6 mkr av nuvarande beviljade borgensram.

En utökad borgensram till 370 mkr prognostiseras att räcka till och med 2021-12-31.
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§ 293
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
Diarienr 19KS603

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen, från och med 2020-01-01.
 
Reservationer
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Risberg 
(C), Helén Lindbäck (KD), Joel Viklund (SLP) och Johnny Åström (SJV) reserverar sig mot 
beslutet.

Ärendebeskrivning
EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 börjar gälla den 14 december 2019. Detta innebär 
att hänvisningen för gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel måste ändras.

Den nya EU-förordningen innehåller ett antal nya begrepp, vilket innebär flera lagändringar 
inom livsmedelsområdet.
Förordningen innebär också att avgift för extra offentlig kontroll tas bort i den nya taxan och 
att följande avgifter införs:

 uppföljande kontroll som inte var planerad
 utredning av klagomål
 exportkontroll och utfärdande av exportintyg
 importkontroll

Dessutom förslås en höjning av timavgiften i 5 § från 1 145 kr/tim till 1 241 kr/tim 
kontrolltid.
__________
Kommunstyrelsen återremitterade 2019-11-04 §267 ärendet för komplettering av hur 
underlaget till avgiften 1 241 kr/tim är beräknad. Samhällsbyggnad har inkommit med bifogat 
underlag.

Yrkanden
Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) 
och Marika Risberg (C): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med ändring av § 
9 så att tillsynsavgift tas ut endast om tillsyn har skett.
 
Helena Stenberg (S). Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med ändringen att 
timavgiften behålls oförändrad.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Helena Stenbergs (S) förslag.

Beslutsunderlag
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
 Taxa Livsmedel 2020 Resultat handläggningskostnad per timme samt indexuppräkning
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§ 294
Taxa Piteå Hamn
Diarienr 19KS568

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer Taxa Piteå Hamn.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Piteå Hamn AB har lämnat ett förslag till ny hamntaxa. Taxan avses gälla från 1 
januari 2020. Piteå Hamn AB lämnar härmed förslag till reviderad hamntaxa. Revideringen 
baseras på omvärldsanalys, jämförelse andra hamnar och inarbetande av incitament för 
minskad miljöpåverkan.

De huvudsakliga förändringarna sedan beslut i KF 2016-11-21 § 295 är:

Fartygsavgifter
•Höjning av fartygsavgift från 3,68 kr/GT till 4,50 kr/GT. Senaste höjningen gjordes 2017. 
Detta är i nivå med jämförbara hamnar.

•Höjning av fartygsavgift för anlöp via Pitsund från 3,55 kr/GT till 3,80 kr/GT. Senaste 
höjningen gjordes 2017. Bibehålla lägre fartygsavgift än vid Piteå Port & Hub, Haraholmen 
eftersom bolagets åtagande enbart innefattar anslutande farled och inte hamnanläggning SCA 
Munksund och därmed tillhörande farled.

•Införande av fartygsavgift linjesjöfart 3,50 kr/GT. Den lägre nivån ska utgöra incitament för 
att attrahera mer linjetrafik som i normalfallet innebär förbättrade planeringsförutsättningar 
operativ verksamhet (lastning/lossning) samt lägre miljöpåverkan.

•Införande av fartygsavgift etableringsstöd närsjöfart för trafik mellan Piteå Port & Hub och 
andra hamnar i Sverige och Finland 3,50 kr/GT. Detta etableringsstöd är tidsbegränsat och 
utgår för etablering av ny trafik under en period av ett år från första anlöpet. Den lägre nivån 
ska utgöra incitament att flytta gods från land till sjö, sk short sea shipping, vilket skulle ha 
positiv inverkan på utsläpp till miljön och avlasta vägnätet till förmån för sjötransporter.

•Höjning av avfallsavgiften från 0,36 kr/GT till 0,50 kr/GT. Kostnadstäckningsgraden vad 
gäller kostnader för avfallsmottagning från fartyg har legat på 68 % för 2017 och 65 % för 
2018 och mängden avfall som lämnas i hamnen har ökat kraftigt senaste åren. Linjetrafiken 
står för nästan hälften av lämnad avfallsvolym, och bör därför belastas i samma utsträckning 
som övrig fartygstrafik.

•Miljörabatter. Strukit rabatter och tillägg för utsläpp av kväveoxider. Har istället tillämpat 
miljödifferentiering via rabatter för uppnådda nivåer vad gäller ESI och CSI som är etablerade 
miljöindex i branschen. Vi har även infört rabatt för fartygs användande av LNG (Liquid 
Natural Gas). LNG höjer fartygets miljöprestanda jämfört med marin diesel.
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•Avgift fartyg utanför den tid som erfordras för lastning/lossning har höjts från 10 till 50 
kr/meter (längd fartyg). Fortsatt låg avgift transportköpare i förhållande till fartygs övriga 
kostnader för väntan (ex demurrage som betalas till redare). I nivå med jämförbara hamnar.

Varuavgifter
1) Varuavgiften är vad gäller nivå per godssegment oförändrad förutom varuavgift lastad 
container eller annan lastbärare. Denna har anpassats till andra hamnars taxa då den legat 
alldeles för lågt. Jämför ex Kvarken Ports 177 kr/TEU.
2) ISPS-avgiften som tidigare var 0,55 kr/ton och tillkommit på varuavgiften har sänkts till 
0,50 kr/ton och inkluderats i varuavgiften för de olika godssegmenten. Skrivning om ISPS 
tillägget har därmed utgått.

Övriga tjänster
För övriga tjänster har inga förändringar föreslagits vad gäller prissättning/belopp. Enbart 
mindre ändringar i text är gjorda för att anpassa till regelverk och benämningar relaterat till 
verksamhet, såsom referens till regelverk för miljö och kontaktuppgifter.

Beslutsunderlag
 Taxa Piteå Hamn
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§ 295
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt 
medborgarförslag beslutad i nämnd
Diarienr 19KS386

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

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner redovisning av 
medborgarförslag beslutade i nämnd.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 32-33 §§, ska motioner och medborgarförslag som 
inte beretts färdigt redovisas för Kommunfullmäktige två gånger per år.

Senaste redovisningen lämnades vid Kommunfullmäktiges sammanträde 24 juni 2019, § 171.

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade motioner och 
medborgarförslag.

Kommunfullmäktige kan överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta om ett 
medborgarförslag. En nämnd som handlägger och beslutar sådant medborgarförslag ska minst 
en gång om året återrapportera till Kommunfullmäktige om de beslut som fattats i ärendena.

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över beslutade medborgarförslag i 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Beslutsunderlag
 Obesvarade motioner 2019-10-30
 Obesvarade medborgarförslag 2019-10-30
 Beslutade medborgarförslag 2019-10-30
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§ 296
Riktlinjer för kommunala markanvisningar
Diarienr 18KS745

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för kommunala 
markanvisningar.

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2018-01-22, § 25, Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om 
Bestämmelser om markanvisning behöver förändras i reglementet för Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden inför revidering efter valet 2018. Samhällsbyggnad lämnar 
utifrån uppdraget ett förslag på revidering av riktlinjer för kommunala markanvisningar.

Avtalsperiod
- I gällande riktlinje upprättas markanvisningsavtal för en period som inte överstiger fyra år.
- I reviderad riktlinje upprättas markanvisningsavtal för en period som inte överstiger två år.

Beslutsinstanser
- I gällande riktlinje beslutar Kommunstyrelsen om markanvisningar samt eventuell 
förlängning.
- I reviderad riktlinje beslutar Kommunstyrelsen om markanvisningar som inte följer 
översiktsplanen. Mark- och exploateringshandläggare beslutar om markanvisning i de fall där 
detaljplan finns.

Avgift
- I gällande riktlinje utgår engångsavgift för markanvisningsavtal för bebyggelse på mark som 
inte omfattas av detaljplan, beroende på markanvisningens omfattning. För 
markanvisningsavtal gällande mark som omfattas av detaljplan tas en avgift ut baserad på 
byggrätt.
- I reviderad riktlinje regleras avgifter för markanvisning i dokumentet Taxa för nyttjande och 
försäljning av kommunal mark.

Form för markanvisningar
- I gällande riktlinje har Piteå kommun bedömt om markanvisning ska ske genom 
direktanvisning, anbudsförfarande eller markanvisningstävling.
- I reviderad riktlinje är det specificerat att Samhällsbyggnad bedömer markanvisningens 
form.

Nytt i förslaget till reviderad riktlinje
- Exploatören ska inkomma med intyg till kommunen som styrker finansiering, innan 
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undertecknande av markanvisningar.
- Vid flera ansökningar om markanvisning på samma område ska en sammanvägd bedömning 
av ansökningarna ske.
- Tilldelning baseras på den kronologiska ordningen av inkomna ansökningar, realistisk 
tidpunkt för byggstart, antalet pågående markanvisningar hos respektive exploatör, 
ekonomiska möjligheter samt typ av byggnation.
- Kommunen förbehåller sig rätten att fördela större exploateringsområden till flera aktörer.
- Förlängning av markanvisningar sker endast vid särskilda skäl. Markanvisningar som följer 
detaljplanen förlängs inte.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för kommunala markanvisningar
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§ 297
Fortsatt medfinansiering av EU-projekt Spira Mare 2020
Diarienr 19KS601

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen medfinansierar Spira Mare 2020 med 395 
675 kr per år för 2019 och 2020.

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven.

Ärendebeskrivning
Piteå Kommun har under perioden 2016-2018 medfinansierat leaderverksamheten inom Spira 
Mare med 395 675 kr/år. Kommunens Näringslivsavdelning tillsammans med 
landsbygdsutvecklaren har årligen fått resultat om projektets resultat. Projektet begär nu 
slutlig medfinansiering för 2019-2020. Programperioden kommer att avslutas 2020-12-31.

SPIRA MARE 2020 utgörs av femkantkommunerna Boden, Luleå, Kalix, Piteå och Älvsbyn 
plus kustdelen av Haparanda kommun, ett skärgårds- och kustnära område i den unika och 
efterfrågade destinationen Swedish Lapland. SPIRA MARE 2020 är en sammanslagning av 
de tidigare Leader-områdena Mare Boreale (exklusive Skellefteå kommuns kust och 
skärgårdsområde), Spira Fyrkanten och Polaris-området norr om E4 i Kalix kommun.

SPIRA MARE 2020 är ett naturligt utvecklingsområde för samverkan inom offentlig och 
näringslivsverksamhet, med en strategisk position för utveckling av lokalsamhället och 
besöksnäringen i norra Sverige. Tillsammans med utvecklingsmotorn Swedish Lapland har 
samhället utanför tätorterna, alla dess företagsamma människor och identifierade tematiska 
områden en stor utvecklingspotential.

SPIRA MARE 2020 finansieras ur tre fonder, för landsbygdsutveckling i icke tätorter från 
Landsbygdsfonden (91 000 invånare), och för samhällsutveckling i hela området från 
Regionalfonden och Socialfonden (171 000 invånare).

Ett ökat deltagande av landsbygdens företagare ökar förutsättningarna för att nå uppsatta 
sysselsättnings- och verksamhetsmål, samt övergripande horisontella mål. Den privata 
sektorns närvaro som utvecklingsmotorer ger spinoff-effekter. Den regionala förankringen i 
länets utvecklingsplan kommer att vara avgörande för resultatet, där samverkan med framför 
allt Länsstyrelsen är viktig för att nå EU-mål, nationella, regionala och egna mål.

Medfinansiärer/intressenter:
LEADER bekostas till 70 procent av staten och EU, och 30 procent av regionala offentliga 
medel. För Piteå kommun har det inneburit en medfinansiering till Spira Mare 2020 på 395 
675 kr/år.

20 % av budgeten avser driftsåtgärder dvs. kanslifunktionen, löner, kontor osv. 80 % av den 
totala budgeten avser verksamhet.
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Bakgrund
Leader är en metod för landsbygdsutveckling inom ramen för EU:s landsbygdsprogram som 
bygger på samarbete mellan ideella, privata och offentliga sektorer. Leaderområdet Spira 
Mare omfattas av kommunerna Boden, Luleå, Kalix, Piteå och Älvsbyn plus kustdelen av 
Haparanda kommun där samtliga kommuner medfinansierar verksamheten under 
programperioden 2016-2020.

Sista ansökningsdag för att lämna in projektansökan till Spira Mare är 2020-10-01. Samtliga 
projekt skall vara avslutade och redovisade till Jordbruksverket den 2023-08-31.

Bedömning och utvärdering
Spira Mare har haft till ändamål att stödja lokal utveckling i området inom ramen för de mål 
och strategier som fastställts i områdets utvecklingsstrategi. En anställd verksamhetsledare 
har ansvarat för den operativa verksamheten, verkställt styrelsens beslut och främjat 
tillkomsten av utvecklingsprojekt av god kvalitet. Spira Mare har varit mest framgångsrikt i 
länet att hitta utvecklingsprojekt. Spira Mare har gett ökade möjligheter att skapa tillväxt på 
Piteå kommuns landsbygd med utvecklingsprojekt som byggt på lokala initiativ, vilket 
resulterat i ett antal projekt i Piteå Kommun. Piteå kommun har under åren 2016-2018 gått in 
med 395 675 kronor årligen under 2016-2018 och har fram till oktober 2019 fått en utväxling 
på 6 017 863 kronor i form av projektmedel till Piteå.

Projekten leder till utveckling av Piteås landsbygd och en större gemenskap. Exempelvis det 
tvååriga projektet Alterälvshelgen har lett till en stor ökning av besökare till våra norra byar 
under sommaren, speciellt under denna helg. Projektgruppen för Alterälvshelgen har även 
kunnat fortsätta evenemanget ett tredje år utan medel från Spira Mare och tanken från deras 
håll är att fortsätta för att driva det under Piteå 400 år.

Även samarbetsprojekt som Solanderleden där man går över kommungränserna ger ett stort 
mervärde för Piteå. Det har skapat förutsättningar till fler arbetstillfällen och fler kluster på 
landsbygden.

Ett antal samverkansprojekt har blivit beviljade där exempelvis paraplyprojektet – Aktiva 
ungdomar på landsbygden har lett till ökat inflytande och engagemang för ett gäng ungdomar 
i Måttsund som på egenhand projekterat och rustat hockeyrinken i byn. I Piteå har kontakts 
tagits med Rosvik för att se vad vi kan göra där.

De utvecklingsprojekt inom Piteå Kommun som fått beviljat stödbelopp från Spira Mare 
beskrivs i bilaga 1.

Yrkanden
Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Bilaga 1 Projekt Piteå
 Bilaga 2 Godkända projekt Spira Mare 2020
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§ 298
Av ledamöter väckta ärenden 2019
Diarienr 19KS19

Håkan Johansson (M) väcker ärende om rapport från de 100 företagsbesök som genomförts 
av Kommunstyrelsen.
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