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Beslutande Anders Lundkvist (S) (vice ordförande) 
Brith Fäldt (V) (2:e vice ordförande) 
Stefan Askenryd (S) 
Agnetha Eriksson (S) 
Elisabeth Vidman (S) 
Anna Bergström (V) 
Mats Dahlberg (MP) 
Håkan Johansson (M) 
Karl-Erik Jonsson (M) 
Majvor Sjölund (C) 
Marika Berglund (C) 
Helén Lindbäck (KD)
Johnny Åström (SJV) 
Anders Nordin (SLP) 
Cristian Bergvall (S) ersätter Helena Stenberg (S) (ordförande) 

Övriga deltagare Mikael Borgh (V) (Adjungerad ersättare) 
Daniel Bergman (M) (Adjungerad ersättare) 
Ylva Sundkvist (Kommunchef)
Åsa Öberg (Ekonomichef) 
Margareta Johansson (Kommunsekreterare) 
Anette Christoffersson (Processledare) §175 
Roger Lundstig (Samhällsplanerare) §176 
Frida Pettersson (Trafikplanerare) §177 
Christer Lindström (Processledare) §186 
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§ 175 
Återrapport PiteåPanelen 2020 
Diarienr 20KS372 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av Återrapport PiteåPanelen, Bebyggelseplan Piteå centrum. 

Ärendebeskrivning 
Processledare Anette Christoffersson föredrar ärendet. 

PiteåPanelen har inbjudits att delta i en undersökning angående förslag till riktlinjer för 
bebyggelse Piteå centrum. 126 personer valde att delta vid undersökningen, något fler män än 
kvinnor. 

Deltagarna ombads att ta ställning till en rad principiella ställningstaganden. Flest håller med 
om ställningstagandet angående bevarandefokus Norrmalm, nästan 84 %. 

Drygt 60 % av de som svarat på undersökningen angav att dokumentet var lätt att förstå. 

Beslutsunderlag 
 Rapport Riktlinjer för bebyggelsen Piteå centrum 
 Förslag riktlinjer för bebyggelse 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 176 
Landsbygdsutveckling i strandnära frågor (LIS) - Samrådsredogörelse 
och granskningshandling 
Diarienr 20KS390 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse för tematiskt tillägg till översiktsplan, 
landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS. 

Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingar för tematiskt tillägg till översiktsplan, 
landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS. 

Kommunstyrelsen godkänner att påbörja granskningsskede för tematiskt tillägg till 
översiktsplan, landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS. 

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

Majvor Sjölund (C) och Marika Berglund (C) reserverar sig till förmån för Marika Berglunds 
(C) tilläggsförslag. 

Ärendebeskrivning
Samhällsutvecklare Roger Lundstig föredrar ärendet. 

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

Syftet med en LIS-plan är att bidra till en hållbar och långsiktig landsbygdsutveckling. En 
levande landsbygd beror på många faktorer, men möjlighet till strandnära boende och 
verksamheter kan vara väldigt betydande för ett samhälles identitet och möjligheter. För Piteå 
kommun är det viktigt att tillskapa möjligheter till nya bostäder i attraktiva lägen som stärker 
service- och kollektivtrafikunderlaget, samt ge plats för näringar som kan bidra till såväl ökad 
turism som fler arbetstillfällen på vår landsbygd. 

Dialoger har genomförts under våren och hösten 2019 för att nå medborgare och aktörer. 
Grundläggande inventering genomfördes barmarksperioden 2019 varefter ett samrådsförslag 
har arbetats fram. Under mars-maj 2020 har samråd skett enligt PBL. Inkomna yttranden har 
besvarats, beaktats och inarbetats. Planhandlingen har reviderats och föreslås ställas ut för 
granskning enligt Plan- och bygglagen, PBL. Sammanlagt föreslås 26 LIS-områden vilka är 
spridda över hela kommunen. Utöver dessa kan även andra områden bli intressanta. Det kan i 
framtiden innebära att ett område, utan att vara utpekat i översiktsplanen, blir aktuellt för 
lokalisering av bostadsbebyggelse eller verksamhet. Dessa områden skall kunna prövas i 
enlighet med kriterierna för landsbygdsutveckling i strandnära läge (7 kap. 18e§). Piteå 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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kommun har ett flertal orter och byar som faller väl inom ramen för LIS-kriterierna. 

Det tematiska tillägget till översiktsplanen förväntas antas av Kommunfullmäktige i december 
2020. Aktualisering ska göras varje mandatperiod. 

Yrkanden 
Elisabeth Vidman (S): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 

Håkan Johansson (M): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
tillägget att LIS-område Bunäset ingår i samrådsredogörelse. 

Marika Berglund (C): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
tillägget att utöka LIS-området Korpträsket. 

Majvor Sjölund (C): Föreslår att LIS-området Vallsvik utgår från samrådsredogörelse. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Vidmans (S) och Majvor Sjölunds (C) förslag 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på de två tilläggsförslagen och finner att 
Kommunstyrelsen avslår desamma. 

Beslutsunderlag 
 §122 KSAPU Landsbygdsutveckling i strandnära frågor (LIS) - Samrådsredogörelse och 

granskningshandling 
 Samrådsredogörelse 
 Granskningshandling 
 Miljökonsekvensbeskrivning granskningshandling 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 177 
Prioriteringskriterier för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 
Diarienr 20KS387 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar prioriteringskriterier för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. 

Ärendebeskrivning 
Trafikplanerare Petra Fredriksson föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-21, § 290, om revidering av Gång- och cykelplan. 
Samhällsbyggnad fick i och med beslutet i uppdrag av Kommunstyrelsen att utarbeta 
prioriteringskriterier för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. 

Samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag på ”Prioriteringskriterier för utbyggnad av gång-
och cykelvägnätet”. Förslaget ska användas vid planering av ny- eller ombyggnation av gång-
och cykelvägnätet i kommunen. Prioriteringskriterierna är baserade på att Piteå ska vara en 
attraktiv, trafiksäker och framkomlig kommun med fokus på hållbart resande. Piteå kommuns 
beslutade mål och styrande dokument är till grund för förslaget. 

Varje projekt är unikt och bedöms utifrån en helhet av olika behov. Förslagna kriterier ska 
användas som stöd vid planering och prioritering av nya gång- och cykelvägar och 
trafiksäkerhetsarbete på gång- och cykelvägnätet. En konsekvensanalys ska göras vid varje 
planerat projekt. 

Prioriteringskriterier: 
- Säkra skolvägar 
- Arbets- och studiependling 
- Saknade länkar 
- Ny bebyggelse och framtida behov 
- Fritidsverksamhet och rekreationsstråk 

Resultatet av uppdraget redovisas utförligare som en bilaga. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 § 127 SBN Prioriteringskriterier för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 
 Prioriteringskriterier för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 178 
Utvecklingsprojekt för att stödja kommuner att pröva och utveckla 
”Samhällskontrakt” i samarbete med medborgare, civilsamhälle och 
andra aktörer i samhället 
Diarienr 20KS395 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Piteå kommun deltar i SKRs utvecklingsnätverk för att stödja 
och utveckla samhällskontrakt i samarbete med medborgare, civilsamhälle och andra aktörer i 
samhället. 

Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inkludera projektet i 
ledningsuppdraget Agenda 2030. 

Kommunstyrelsen utser beredningsgrupp Mänskliga rättigheter och jämställdhet till 
styrgrupp. 

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

Ärendebeskrivning
SKR har sedan 2006 drivit projektet medborgardialog där kommuner och regioner deltagit i
utveckling av styrstruktur för hur medborgardialog kan integreras i styrningen. Även projektet 
med fokus på samarbete med civilsamhället har pågått sedan 2006 med fokus på utveckling 
av samarbetsformer mellan kommuner/regioner och civilsamhället. Sedan 2014 har SKR 
också arbetat i överenskommelse med regeringen för att ge stöd till kommuner och regioner i 
arbetet med mänskliga rättigheter och för att bidra till Sveriges genomförande av Agenda 
2030. Arbetet inom överenskommelsen omfattar insatser för ökade kunskaper hos 
förtroendevalda och anställda i kommuner och regioner om hur mänskliga rättigheter kan 
omsättas i praktiken, samt ökad integrering av mänskliga rättigheter i processer för styrning
och ledning. Överenskommelsen omfattar även spridning och vidareutveckling av ett 
rättighetsbaserat arbetssätt. 

De olika utvecklingsprojekten har en nära koppling till varandra med flera beröringspunkter. 
Under de senaste åren har samhället utsatts för utmaningar genom globalisering, urbanisering 
migration, teknikutveckling och ett allt starkare fokus på de tre hållbarhetsperspektiven. 
Utvecklingen visar sig både ha positiva och negativa konsekvenser. Att kunna möta 
människor över landsgränser, att kunna röra sig fritt, att det blivit färre fattiga i världen är 
exempel på positiva konsekvenser. Negativa faktorer är bland annat att teknikutvecklingen 
också driver på polarisering mellan människor, det bli allt större skillnader mellan stad och 
land, att migration uppfattas av fler som negativ och en allt större grupp vill se starkare 
nationer och därmed ser globalisering som ett hot. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Forskarna lyfter fram att invandringen är den samhällsfråga som polariserar medborgarna 
allra mest. Det har också förts en diskussion i media och bland politiker att alla måste 
omfattas av svenska värderingar även om ingen egentligen tydliggjort vad det innebär. Det 
samhällskontrakt som har funnits mellan medborgarna och staten har till viss del luckrats upp. 
Det finns en oklarhet i hur samhällskontraktet ska se ut när Sverige går från att vara ett 
relativt homogent land till att bli allt mer diversifierat. 

Mänskliga rättigheter är förutom att vara juridiskt bindande åtaganden också en uppsättning 
normer och värderingar med brett stöd och djup historisk förankring i de demokratiska 
staterna. De mest grundläggande rättigheterna kan fungera som en gemensam värdegrund för 
samexistens – med vissa undantag kan människor generellt ställa sig bakom tankar om allas 
lika värde och rättigheter som följer av detta. För att mänskliga rättigheter ska ha något 
konkret att tillföra samhällskontraktet behöver vi dock vara medvetna om dem och precisera 
vad de innebär för oss. Få rättigheter är absoluta, utan måste alltid ses i sitt sammanhang, där 
olika intressen ofta vägs mot varandra. Inte minst inom offentlig verksamhet där resurser är 
ändliga. Mänskliga rättigheter kommer även med ansvar och möjliga inskränkningar, de får 
exempelvis aldrig åberopas i syfte att kränka någon annan. Demokrati och trygghet är andra 
värden som i vissa situationer kan beredas företräde. 

Under 2017-2019 har SKR mött tre internationella kommuner som genomgått den förändring 
som vi kan se svenska kommuner och regioner genomgår nu. Luton i Storbritannien, 
Mannheim i Tyskland och Montreal i Kanada. De har på olika sätt tillsammans med 
medborgare, civilsamhälle, universitet, näringsliv och andra myndigheter utvecklat olika 
former av samhällskontrakt. Dessa utgör inspiration i utvecklingsprojektet som SKR avser att 
driva. 

Projektidén är att tillsammans med kommuner pröva och utveckla modeller för hur 
samhällskontrakt och insatser som stödjer en hållbar utveckling kan utvecklas tillsammans 
med olika aktörer i lokalsamhället i Sverige. 

Utgångspunkter i projektet är: 

- mänskliga rättigheter 
- agenda 2030 
- medborgardialog 
- samarbete med samhällsaktörer 

SKR:s Kongressdokument har som strategiska mål: 

Medborgarna är mer delaktiga och känner större tillit till kommuner och regioner som 
demokratiska organisationer. 

Lokal demokrati och mänskliga rättigheter främjas och stärks både nationellt och 
internationellt. 

Projektet pågår under perioden september 2020 tom december 2021. Ingen deltagaravgift tas 
ut av SKR. Deltagande kommuner betalar själva eventuella resor. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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På lång sikt förväntar sig SKR att de deltagande kommunerna har utvecklat lokala 
samhällskontrakt i samarbete med olika samhällsaktörer. Samhällskontraktet sätter fokus dels 
på allas lika rättigheter, dels allas lika ansvar utifrån de mål som fastslagits i Agenda 2030. 
Arbetet har påverkat förhållningssätt, samarbetsformer och verksamhetsinriktningar. 
Effekterna av projektet syftar till att i högre grad bidra till ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt 
och demokratiskt hållbart samhälle. 

SKRs utgångspunkt är att fokusera på utveckling av samhällskontrakt med en mindre grupp 
kommuner. Arbetet är processorienterat. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M) och Johnny Åström (SJV): Avslag till Kommunledningsförvaltningens 
förslag. 

Elisabeth Vidman (S) och Anna Bergström (V): Bifall till Kommunledningsförvaltningens 
förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 179 
Medfinansiering - projekt Lagkamrat 2020-2022 
Diarienr 20KS319 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet "Lagkamrat" för år 2020-2022 med max 300 tkr 
per år. Bidraget utgår från principen krona mot krona relaterat till den summa som andra 
sponsorer bidrar med. 

Utbetalning av Piteå kommuns del i projektet sker efter återredovisning av föregående års 
verksamhet samt andra sponsorers insatser för det aktuella året. 

Medel tas från avsatt driftbudgetsram under Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med 
Sparbanken Nord utarbeta nya uppdrag inom projektet under Coronapandemin. 

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

Ärendebeskrivning 
Piteå IF dam samt Sparbanken Nord driver ett socialt projekt, i samverkan med 
Socialtjänsten, som finansieras av näringslivet i Piteå under namnet Lagkamrat. 

Projektet fyller flera syften. Dels skapar det en bättre helhetssituation för de kvinnor som 
spelar i PIF representationslag. Dels att det ger lite mer ”guldkant” i tillvaron till de som bor 
på äldreboenden i Piteå kommun. 

Projektet har pågått sedan 2015 och har under 2019 kunnat bidra med cirka 410 besök på 
Piteå kommuns äldreboenden och 2353 timmar av aktiviteter och kamratskap i sociala 
aktiviteter på äldreboenden. 

Under 2019/2020 är fortfarande planen att utöka projektet till att omfatta alla äldreboende i 
Piteå kommun. Med anledning av coronakrisen har verksamheten fått ställa om, till att bland 
annat stötta hemtjänsten. Se bifogad bilaga ”Utvärdering lagkamrat 2020", för information om 
uppkommet läge. 

Piteå kommun har sedan projektets start medfinansierat Lagkamrat med motsvarande summa 
som näringslivet satsar, maximalt 300 000 kr per år. Ett stort engagemang har uppvisats från
näringslivet och för 2020 är ett trettiotal företag medfinansiärer av projektet. Åren 2015 och 
2016 finansierades projektet för Piteå kommuns del via Sociala investeringsfonden. 2017-
2019 finansierades projektet av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i sin 
driftbudgetsram 300 tkr avsatta för projektet. 

Sparbanken Nord har inkommit med en ny ansökan för 2020-2022 till Piteå kommun. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Resultatet av projektet är värdefullt och förslaget är att fatta ett beslut för tre år. Medel 
utbetalas enligt modellen krona mot krona relaterat till den summa som andra sponsorer 
bidrar med, dock max 300 tkr per år. Utbetalning sker årligen efter redovisning av andra 
sponsorers bidrag. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Projektet har sedan starten 2015 varit ett uppskattat inslag inom äldreomsorgen och satt 
guldkant på de äldres vardag. Det har även gett spelarna i Piteå IF Dam, som ofta kommer 
utifrån, en möjlighet att få komma in i andra gemenskaper än bara fotbollen. 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig därför positivt till en fortsättning av projekt till 
2022. 

Yrkanden 
Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag. 

Håkan Johansson (M): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag, med 
ändringen att medel tas från Tillväxtpolitiska reserven. 

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

Beslutsunderlag 
 §112 KSAPU Medfinansiering - projekt Lagkamrat 2020-2022 
 Lagkamrats verksamhetsberättelse 2019 
 Utvärdering av Lagkamrat 2020 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 180 
Medfinansiering - Business capacity developement 2021-2022 
Diarienr 20KS385 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektförlängningen av Business Capacity Development 
med 650 tkr per år under 2021-2022, totalt 1 300 tkr. 

Beslut gäller under förutsättning att tillräcklig finansiering erhålls från övriga finansiärer 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 

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

Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Helén Lindbäck (KD) och Johnny Åström (SJV) 
reserverar sig till förmån för Majvor Sjölunds (C) tilläggsförslag. 

Ärendebeskrivning 
Sökande är Swedish Lapland Visitors Board som de senaste tre åren 2018-2020 drivit 
samverkansprojektet Business Capacity Development (BCD) tillsammans med regionens tolv 
lokala destinationer. De lokala destinationerna är Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare,
Heart of Lapland (Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix och Övertorneå), Jokkmokk, Kiruna,
Luleå, Piteå, Skellefteå, Sorsele och Älvsbyn. 

I juni kom en utlysning från Tillväxtverket Övre Norrland till pågående och väl fungerande 
projekt att utöka sin budget och verksamhet för att stötta företag som drabbats av negativa 
effekter till följd av covid-19. Besöksnäringen är en av de näringar som drabbats mest av 
rådande pandemi. 

Bakgrund 
Det nuvarande projektets övergripande mål är att verka för en långsiktigt hållbar tillväxt för 
små och medelstora företag. Att fler företag vidareutvecklar sin nuvarande kompetens och 
ökar sin konkurrenskraft, att de växer på prioriterade marknader samt ökad 
destinationskännedom. Projektets uppbyggnad och metodik bygger vidare på den dynamiska 
kunskapsorganisation som skapats i tidigare samverkansprojekt. Projektet har utgått från 
smart specialisering och samhandlingen har nått en ny nivå som inneburit än mer involvering 
av företagen. Projektets aktiviteter beslutas och genomförs gemensamt av projektets 
samverkansparter med utgångspunkt i företagens behov och marknadens efterfrågan. 
Piteå kommuns medfinansiering för 2018-2020, i pågående projekt beslutades av 
Kommunstyrelsen 2017-09-04, § 207. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Resultat inom pågående projekt 
I hela regionen har 325 företag hittills deltagit i projektets aktiviteter och fått stöd i sin 
utveckling. Projektet har erbjudit aktiviteter inom affärsutveckling och marknadsutveckling. 
Exempelvis visningsresor, pressbesök, mässdeltagande, marknadskampanjer, föreläsningar 
om marknadskännedom, marknadsanalyser, workshops inom affärs- och produktutveckling. 
Kompetenshöjande insatser inom digital kommunikation, digital distribution, 
produktpaketering, contentproduktion och investeringsmöjligheter. 

Projektet arbetar också med strategisk kommunikation för ökad kännedom om hela 
destinationen Swedish Lapland. Bland annat har 77 filmer producerats och publicerats i 
digitala kanaler. 

Projektet har också under rådande covid-19 kris genomfört ett mycket uppskattat 
kompetensutvecklingsprogram, där 100 företag har givits möjligheten att under åtta veckor 
delta för att fortsätta kompetensutveckla sina medarbetare. 

Under rådande pandemi har projektet även mobiliserat för att i möjligaste mån möta de behov 
och den efterfrågan som råder. Den mogna samverkanskulturen som råder inom projektet är 
en konkurrensfördel och en framgångsfaktor för hållbar tillväxt. Kunskapsutbyte och 
samhandling har gjort att projektparterna snabbt kunnat justera och hitta nya sätt att stötta och 
stärka konkurrenskraften hos företagen inom besöksnäringen. 

Några resultat från Piteå: 
2018 deltog 15 företag i 29 olika marknadsgrupper 
2019 deltog 10 företag i 20 olika marknadsgrupper 
2020 har hittills 7 företag deltagit i det 8 veckors kompetensutvecklingsprogram som 
initierades med anledning av pandemin. 

Förutom detta så har de lokala projektmedarbetarna bidragit till coachning och support till de 
lokala företagen samt genomfört marknadsföringskampanjer under sommaren riktad till en 
lokal, regional och nationell målgrupp. 

Under de senaste åren har också ett antal nya företag och besöksanledningar utvecklats. I 
ekonomiska termer visar besöksnäringen i Piteå en omsättningsökning de senaste åren. 2017 
uppgick omsättningen till 551 mkr, 2018 till 617 mkr och 2019 en omsättning på 641 mkr. 

Inriktning i förlängningsansökan 
De övergripande målen ligger kvar. 
-Affärsutvecklingsbehovet ökar. För att möta det behovet kan mer gemensamma resurser 
flyttas hit. 
-Digitaliseringsbehovet ökar. Detta gäller företagens egna digitala mognad men även ett 
snabbt förändrat beteende hos gästerna som i allt högra utsträckning nyttjar digitala
plattformar vid reseplanering och under resans gång. Även här behövs mer resurser. 
-Travel trade-ledet skakas om och går en oviss framtid till mötes. Större mässor och stora 
aktiviteter kommer inte att ske i närtid. Resurser kan komma att flyttas från detta för att 
istället läggas på bearbetning direkt mot slutkund, affärsutveckling och digitalisering. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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-Möjligheterna att arbeta tematiskt istället för geografiskt när det gäller marknadsbearbetning 
ökar hela tiden. 
-Goda erfarenheter från pandemikrisen gällande arbetssätt och samverkan mellan 
projektparter i regionen tas tillvara i det fortsatta gemensamma arbetet. 

Övergripande projektbudget 
Personalkostnader 19 047 790 
Lönebikostnader 8 617 220 
Indirekta kostnader 4 149 752 
Externa tjänster 9 844 242 
Resor & logi 1 456 000 
Investeringar/material mm 685 000 
Projektintäkter/företag 43 800 004 

-2 000 000 
Totalt: 41 800 004 

Finansiering 
Tillväxtverket / Europeiska regionala 
Utvecklingsfonden (ERUF) 20 900 002 

Region Norrbotten 5 500 000 
Region Västerbotten 1 250 000 
Kommunal medfinansiering 13 650 966 
Privat kontant 499 036 
Totalt: 41 800 004 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Piteå kommun bör medverka som 
samverkanspart i projektförlängningen av det pågående projektet Business Capacity 
Development under åren 2021-2022 med slutredovisning i april 2023. 
Projektförlängningen innebär kortfattat en årlig projektbudget likvärdig tidigare år, en 
förlängning av projekttiden och eventuella förändringar av aktiviteter givet att projektets 
övergripande mål kvarstår. 

I projektförlängningen från 2021 bör Piteå kommun bli formell samverkanspart, senaste året 
har Visit Piteå ekonomisk förening varit samverkanspart. Vid föreningens senaste årsmöte 
informerades om att föreningen förbereder en avveckling, alternativt en mindre verksamhet 
utan kommunalt stöd, under antagandet att Piteå kommun tar över föreningens funktioner från 
och med 2021. Samverkanspart står för medfinansieringen, samarbetar med stödmottagaren 
Swedish Lapland och följer de bestämmelser som råder för projekt inom Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, allt enligt det samverkansavtal som upprättas mellan projektägare och 
samverkanspart. Kommunledningsförvaltningen har ett stort förtroende för projektägaren 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Swedish Laplands möjligheter att stärka destinationerna och företagens möjlighet till 
utveckling och tillväxt. 

Piteå kommuns medfinansiering står i proportion till den förväntade nyttan av aktiviteter och 
långsiktiga lösningar för företagen inom besöksnäringen. Piteå kommuns andel av den totala 
projektbudgeten uppgår till drygt 3 procent. Projektet främjar små och medelstora företag i 
Piteå och i hela Swedish Laplands verksamhetsområde. 

Projektet medför att resurser, motsvarande 1,5 tjänst lokalt, fortsättningsvis finns för att stärka 
besöksnäringsföretagen i Piteå. I spåren av covid-19 kommer denna bransch att behöva all 
tänkbar coachning och support framöver. De lokala projektmedarbetarna bör organisatoriskt 
ha sin hemvist vid Kommunledningsförvaltningen. Projektet med dess tydliga mål, att stärka 
små och medelstora företag inom besöksnäringen, stämmer väl in i det näringslivsprogram 
som nyligen fastställts. I programmet är besöksnäringen en prioriterad bransch och 
ambitionen är att Piteå ska utvecklas från en sommarstad till en ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt hållbar året-runt-destination. 

Yrkanden 
Karl-Erik Jonsson (M), Anders Nordin (SLP) och Håkan Johansson (M): Avslag på 
Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Majvor Sjölund (C): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att 
projektägaren särskilt tillser att mindre företag ges förutsättningar att delta. 

Johnny Åström (SJV) och Brith Fäldt (V): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att Kommunstyrelsen 
avslår detsamma. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 181 
Evenemangssponsring Piteå Dansar och Ler 2020 
Diarienr 20KS355 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar sponsring med 700 tkr till Piteå Dansar och Ler för året 2020. 

Medel beviljas ur Tillväxtpolitiska reserven. 

Kommunledningsförvaltningen upprättar ett sponsringsavtal som reglerar parternas åtagande 
enligt beslut. 

Reservationer 
Johnny Åström (SJV) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Helén Lindbäck (KD), Majvor Sjölund (C) och 
Marika Berglund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Johanssons 
(M) förslag. 

Ärendebeskrivning 
Sedan 1990 har PDOL haft en betydande roll för Piteå som besöksmål och som en 
reseanledning till vår kära stad. De senaste åren har PDOL, som vi känner till, genomgått 
stora förändringar och inte minst att festivalen är helt entrèfri. Deras mål är att festivalen skall 
vara till för alla, en folkfest där människor oavsett ålder, bakgrund eller sexuell läggning kan 
mötas, dansa och le hela festivalen. 

Festivalen 2020 kan inte genomföras på ordinarie sätt, men PDOL har valt att inte ställa in, 
utan istället ställa om. Detta eftersom festivalen är en av Piteås självklaraste besöksmål för 
både piteåbor och turister och flera företag, organisationer är beroende av att PDOL varje år 
bidrar till den ekonomiska krydda som en festival i staden ger. 

Syftet är att ersätta vecka 30 med insatser för att gynna handeln, restauranger, 
boendeanläggningar och partners för att boosta deras ekonomi och överlevnad. 
Samtidigt ges staden aktiviteter och underhållning som får folket att Dansa & Le. 
Under 2020 har Piteå Dansar & Ler valt att dela upp aktiviteterna i två projekt. 
Projekt nummer 1: PDOL goes localhero 
Projekt nummer 2: PDOL @ home 

Genom dessa olika insatser så kommer de samverka med de partners som annars är beroende 
av dom. På så sätt skapas rese- och besöksanledningar till vår stad där nyttan handlar om bo, 
äta, shoppa och uppleva staden Piteå. Alla projekt kommer framstå som familjära och 
återspegla varumärket PDOL och Piteå kommun. 

Målsättningar med de olika projekten är att tillföra varumärkena PDOL och Piteå Kommun en 
positiv bild om hopp under en tid då covid-19 har gjort dystra avtryck i vårt samhälle. Locka 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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mer än bara Piteåbor till vår stad som gör att turister bokar övernattningar till stadens hotell, 
och bidrar till lokal shopping. Låta våra lokala kulturutövare få synas, höras och känna hopp 
att vi inte vänder ryggen till dom. Samordna aktiviteterna med flera olika aktörer, hjälpa dem 
att paketera erbjudanden på rätt sätt. 
Sammanfattningsvis anser kommunledningsförvaltningen att kriterierna för sponsring 
uppfylls, dessutom gör PDOL ett gott arbete inom ”Ett Piteå för alla". 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott beviljar sponsring till Piteå Dansar och Ler med 700 tkr för år 2020. 

Yrkanden 
Johnny Åström (SJV): Kommunstyrelsen beviljar sponsring med 400 tkr till Piteå Dansar och 
Ler för året 2020. 

Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP), Majvor Sjölund (C) och Karl-Erik Jonsson (M): 
Avslag på Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag till förmån för offentlig 
upphandling av festival. 

Elisabeth Vidman (S): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 §113 KSAPU Evenemangssponsring Piteå Dansar och Ler 2020 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 182 
Begäran om reserverade investeringsmedel till investeringsprojektet 
Lekattheden (Jävre 46:3 område 2) 
Diarienr 20KS363 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar begäran om reserverade investeringsmedel på 2 950 tkr till 
investeringsprojektet Lekattheden (Jävre 46:3, område 2). 

Medel tas från Centrala potten. 

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

Ärendebeskrivning
Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att till 2020 bli 43 000 invånare och till 2030, 46 
000 invånare. Ett av Piteå kommuns prioriterade mål är att Piteå ska vara en attraktiv ort för 
näringsliv och företagande. Båda dessa mål ovan ställer krav på kommunen kan erbjuda 
attraktiva boendemiljöer. Det är ett högt tryck på kommunala villatomter. Efter 
Strömnäsbacken och Ljungheden är Lekattheden i Jävre nästa område på tur. Jävre är ett av 
de prioriterade landsbygdscentrumen och i Skellefteå är byggnationerna av Batterifabriken 
påbörjad, vilket troligen kommer öka efterfrågan på bostäder i Jävre. För Lekattheden finns 
en befintlig detaljplan från 70-talet med 20 tomter. Stadsarkitekt Florian Steiner har tagit fram 
ett förslag att göra tomterna lite större och attraktivare ca 1 400 - 1 800 m2, vilket resulterar i 
13 tomter. 

Enligt Kommunstyrelsens beslut 2020-04-06, § 101, beviljades 300 tkr för projektering. 
Projekteringen pågår nu och beräknas vara klar i sommar. Detta äskande avser medel för 
utförande (byggnation) av 450 meter villagata med belysning exklusive beläggning. Arbetena 
kommer att utföras i egen regi av Piteå kommun, Teknik och gator, och i samarbete med 
Pireva som anlägger nya vatten- och avloppsledningar i området samt PiteEnergi som 
kommer anlägga el- och optoledningar. Arbetena planeras att utföras oktober 2020 till januari 
2021. Försäljning av tomter planeras påbörjas under 2021. Beläggning för ca 430 tkr kommer 
att tillkomma 2022/2023 (avvaktar byggnationer på området). 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut med stöd av delegationspunkt 1.4 i 
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsbestämmelser: "Besluta om att begära 
investeringsmedel från kommunstyrelsen avseende medel som kommunfullmäktige avsatt till 
riktade insatser": 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner begäran om att reserverade investeringsmedel på 2 
950 000 kr till investeringsprojektet Lekattheden (Jävre 46:3, område 2) i VEP 2021 - 2023 
lyfts från "Exploatering för ökad befolkning". 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar över ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag, 
men ändringen att arbetena läggs ut på entreprenad. 

Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut Exploatering villaområden - Lekattheden utförande 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 183 
Upplösning donationsfonder 
Diarienr 20KS328 

Beslut 
Kommunstyrelsen i egenskap av förvaltare av nedanstående stiftelser/fonder intygar att dessa 
saknar tillgångar och skulder och därmed ska upplösas 

- Grundskolans samfond (898801-2046) 
- Piteå hjälpfond (898801-2053) 
- Carl Erikssons fond (898801-2061) 
- Allan och Märta Lundmarks fond (saknar organisationsnummer) 
- Litteraturfonden (898801-2087) 
- Teaterfonden (898801-2087) 
- Frida och Edit Lundströms fond (saknar organisationsnummer) 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade, 20170425 §152, att ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd att få 
förbruka tillgångarna/avveckla Grundskolans samfond (898801-2046), Piteå hjälpfond 
(898801-2053), Carl Erikssons fond (898801-2061), Allan och Märta Lundmarks fond 
(saknar organisationsnummer), Litteraturfonden (898801-2087), Teaterfonden (898801-2087) 
samt Frida och Edit Lundströms fond (saknar organisationsnummer) och därutöver ytterligare 
en stiftelse/donationsfond som kommunen förvaltar. Länsstyrelsen beslutade under oktober 
och november 2017 att godkänna ansökan och ge kommunen rätt att dela ut kvarvarande 
medel. Bakgrunden till beslutet är att en avveckling ansågs vara det bästa sättet att främja 
stiftarens önskan med donerade medel, då möjligheter att skapa långsiktig avkastning på 
kapitalet utifrån de begränsade tillgångarna bedömdes som små. Förvaltnings- och 
administrationskostnader överskred avkastningsförutsättningarna. 

Under 2018-2020 har tillgångarna i ovanstående fonder delats ut enligt de ändamål som 
respektive stadgar föreskrivit vilket nu gör att dessa saknar tillgångar. Genom detta beslut 
intygar kommunstyrelsen i egenskap av förvaltare detta och rapporterar till Länsstyrelsen som 
avslutar och sköter hanteringen mot Skatteverket för avregistrering av organisationsnummer 
och deklarationsskyldighet. 

Utöver ovanstående fonder pågår även avveckling av Gymnasieskolans samfond. För denna 
har utdelning av återstående medel valts att spridas över en längre tidsperiod varför tillgångar 
finns ytterligare några år. 

Beslutsunderlag 
 Slutredovisning donationsfonder 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 184 
Revisionsrapport - Granskning av styrelsen och nämndernas 
hantering av delegation 
Diarienr 20KS283 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över Revisionsrapport – Granskning av styrelsens och 
nämndernas hantering av delegation. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen önskar avge följande yttrande över revisionens granskning av styrelsens 
och nämndernas hantering av delegation. 

Att delegationsbeslut hanteras och återrapporteras på ett korrekt sätt är väldigt viktigt då 
besluten tas på styrelsens eller nämndens befogande. En felaktig hantering medför att besluten 
inte vinner laga kraft och är fortlöpande överklagningsbara. Kommunledningsförvaltningen 
har därför inarbetat det i anvisningen för ärendeprocessen vilken ska efterföljas av alla 
nämnder. 

Kommunstyrelsen tycker det är bra att revisionen granskat hanteringen av delegation och har 
tagit till sig av de synpunkter som framkommit. I de fall kommunchef står som ensam delegat, 
och då inte genom den generella ersättningsparagrafen kan vara ersättare till sig själv ska 
delegationsordningen uppdateras. I samband med det ska även introduktionen till dokumentet 
ses över och förtydligas vid behov. 

Kommunstyrelsen håller även med om att en löpande uppföljning bör ske av hur 
delegationsbeslut hanteras och det kommer att beaktas när nästa internkontrollplan ska antas. 

Kommunstyrelsen väljer i detta läge att avvakta nämndernas yttranden till revisionen innan 
eventuellt yttrande utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Beslutsunderlag 
 Slutdokument Revisionsrapport - Granskning av styrelsen och nämndernas hantering av 

delegation 
 Revisionsrapport - Granskning av styrelsen och nämndernas hantering av delegation 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 185 
Remiss av Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet Ingen 
övergödning (SOU 2020:10) 
Diarienr 20KS273 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över Betänkande Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet 
Ingen övergödning, SOU 2020:10. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C) och Marika Berglund (C) reserverar sig till förmån 
för Håkan Johanssons (M) tilläggsförslag. 

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har blivit ombedda att yttra sig över Betänkande Stärkt lokalt åtgärdsarbete -
att nå målet ingen övergödning (SOU 2010:10). Kommunen har tagit del av underlaget och 
ställer sig positiv till betänkandets ambitioner men önskar avge följande yttrande över 
förslaget. 

Utredningens förslag 
Nya etappmål i miljömålssystemet 
Utredningen föreslår tre nya etappmål inom det svenska miljömålssystemet. Etappmålens 
funktion är att öka takten i åtgärdsarbetet och fungera som viktiga steg på vägen för att nå ett 
eller flera miljökvalitetsmål. Utredningens etappmålsförslag rör enskilda avlopp, 
gödselanvändning samt våtmarker. 

Etappmål om enskilda avlopp 
Utredningen föreslår ett etappmål som innebär att alla enskilda avlopp i kust- och sjönära 
områden senast 2030 ska vara utrustade med godkänd reningsteknik. 

Synpunkt: God grundtanke med nationellt krav, men nationella olikheter i förutsättningar 
måste kunna hanteras och vara praktiskt tillämpbart. Helhetsbedömningen måste kunna finnas 
med i samband med möjligheten till beslut om åtgärd vid identifieringen av t ex ett mindre 
enskilt avlopp jämfört med t ex stora kalhyggen i närområdet till samma recipient. 

Piteå kommun ställer sig frågande till vad som definieras som kust- och sjönära? Vilka 
gränser ska ligga tillgrund? Det kan innebära utökat behov av tillsyn, inventering av avlopp 
och åtgärdsuppföljning. 

Målet blir dessutom väldigt vägledande vid bedömningen av utbyggnad av kommunalt VA. 
Det är viktigt att man kan på ett tydligt sätt bedöma kravnivån på reningstekniken. Målet kan 
annars tvinga fram antingen en utökad kommunal VA-utbyggnad eller en utbyggnad av de 
privata anläggningarna, som båda riskerar att bli dyra och med mer avancerad teknik jämfört 
med vilken nyttoeffekt det ger. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Etappmål om effektivare gödselanvändning 
Utredningen föreslår att andelen mineralgödsel, av den totala gödselanvändningen, ska 
minska till 2030. Det föreslagna etappmålet ska bidra till att kretsloppsanpassa 
gödselanvändningen i Sverige. 

Piteå kommun ser positiv på målet med minskad användning av mineralgödsel utifrån ett 
kretsloppsperspektiv. 

Etappmål om våtmarker 
Utredningen föreslår att arealen våtmarker ska öka till 2030 så att det motsvarar behovet som 
pekas ut inom vattenförvaltningen. Etappmålet syftar till att öka arealen våtmarker med 
huvudsakligt syfte att öka näringsretentionen i landskapet. 

Förslaget ligger bra i linje med kommunens ambition om ökad lokal livsmedelsproduktion på 
åkermarker och potentiell hantering av näringsläckage med hjälp av våtmark 
(samarbetsprojekt). Det är dock av stor vikt att beakta risken för tillskapande av områden som 
genererar för stora fågelpopulationer, vilka kan i sin tur skapa störning för närboende. 

Samordning av lokalt åtgärdsarbete 
Utredningen föreslår att kommunerna tar fram lokala åtgärdsplaner (planerings- och 
genomförandeverktyg, ej lagstadgade) för övergödningsrelaterade insatser inom sina 
avrinningsområden. 

Förslaget innebär ett nytt uppdrag till kommunerna. Piteå kommun anser att incitament att ta 
sig an uppdraget är svagt, speciellt i mindre kommuner med begränsade resurser. En möjlig 
lösning skulle kunna vara att erbjuda motsvarande system som energirådgivare? Piteå har idag 
en väl etablerad tvärsektionell VA-planeringsgrupp som arbetar gemensamt i viss 
utsträckning med frågeställningarna. 

Det är fortfarande viktigt med samarbete inom avrinningsområden för de större vattendragen 
som sträcker sig över kommungränserna, vilket inte alltid är helt enkelt. Det kan bli svårare 
att motivera uppströms kommuner vid källflöden att agera då recipienten i deras närhet inte 
uppvisar tecken på övergödning/förorening, men som riskerar att ackumuleras och kan 
påvisas längre nedströms (t ex vid kusten). 

Sammantaget är lokala resurser en utmaning i framförallt mindre kommuner. Det finns 
möjligheter att ta fram planer, men hur möjliggörs åtgärderna med begränsade resurser? Det 
vill säga den faktiska åtgärden för att kunna bidra till måluppfyllelsen. 

Strandskydd och biotopskydd 
Utredningen föreslår ett generellt undantag från strand- och biotopskyddet för våtmarker och 
dammar som har anlagts eller restaurerats med huvudsakligt syfte att minska 
näringsbelastningen på den lokala vattenmiljön (minskad intressekonflikt). Syftet med 
undantagen är att stimulera att fler våtmarker och dammar anläggs i jordbrukslandskapet, där 
risken för näringsläckage är som störst. 

Piteå kommun ser positivt på förslaget har inga ytterligare synpunkter. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Finansiering och uppföljning LOVA-bidrag 
Utredningen föreslår att uppföljningen av de stöd som betalas ut enligt förordningen om 
statligt stöd till vattenvårdsprojekt, det s.k. LOVA-stödet, förstärks samt att LOVA-anslaget 
utökas när en bättre uppföljning är på plats. 

Piteå kommun ställer sig frågan till hur den modellbaserad resultatersättningen ska fungera 
och ser en risk att initiativ, som är svår att på kort sikt påvisa effekt i recipienten, inte vågar 
tas. Det finns även en önskan om bättre, långsiktigare och stabilare ansökningsperioder samt 
projektmedelsnivåer. 

Översyn av nuvarande regelverk samt utformning av nya regler 
- Markavvattningsföretag, förenkla förfarandet kopplat till omprövning och avveckling av 
markavvattningsföretag. 
- Nya bestämmelser om miljöhänsyn för hästhållare (behöver utredas vidare, men fokuserar 
på gödsel) 
- Stöd till näringsupptag från havet 

Piteå kommun ser positivt på översynen av nuvarande regelverk så som det föreslås. En sådan 
översyn bör göras också med avseende av att översvämningar och torka blir allt vanligare i 
och med förändrat klimat. 

Tankar om nationell plan mot övergödning 
I dag finns förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för en majoritet av de vattenförekomster 
som har problem med övergödning. Dessa planer och åtgärdsprogram tas fram inom 
vattenförvaltningen. En annan statlig utredning har nyligen presenterat förslag på en ny 
vattenförvaltningsorganisation och en ny modell för att förvalta vatten. Mot bakgrund av bl.a. 
dessa omständigheter går inte denna utredning fram med förslaget om en nationell plan mot 
övergödning men konstaterar att det framöver kan bli aktuellt att överväga en nationell plan. 

Piteå kommun ser positivt på en nationell plan som kan samordnat arbeta med frågan för att få 
ett avrinningsområdesperspektiv, snarare än kommungränsperspektiv. 

Överväganden om ett nationellt hästregister 
Utredningens bedömning är att det finns ett behov av underlag för tillsynsmyndigheterna om 
var hästar hålls. En EU-förordning om djurhälsa är beslutad sedan tidigare och kommer att 
börja tillämpas i april 2021. I enlighet med denna kommer en databas tillskapas med alla 
landbaserade djur bl a hästar där Jordbruksverket ska vara datavärd. 

Piteå kommuns erfarenheter från tillsynen inom miljöskydd rörande djurhållare och att få 
tillgång till data från Jordbruksverket är att det är svårt p.g.a. PUL och nu GDPR. Syftet att få 
data ur Jordbruksverkets databas, CDB för nötkreatur, har varit att få reda på antal djurenheter 
så att inte djurhållaren ska betala för mycket i avgift. Det har inte gått för kommunen. 

I ett samordnat arbete måste man givetvis ta hänsyn till datasäkerhet, men det får inte slå 
undan benen för möjligheterna för effektiv dataåtkomst i kommunerna. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Anders Lundkvist (S) och Majvor Sjölund (C): Bifall till Kommunledningsförvaltningens 
förslag med ändring av stycke om VA till följande lydelse: Målet blir dessutom väldigt 
vägledande vid bedömningen av utbyggnad av kommunalt VA. Det är viktigt att man kan på 
ett tydligt sätt bedöma kravnivån på reningstekniken. Målet kan annars tvinga fram 
antingen en utökad kommunal VA-utbyggnad eller en utbyggnad av de privata 
anläggningarna, som båda riskerar att bli dyra och med mer avancerad teknik jämfört med 
vilken nyttoeffekt det ger. 

Håkan Johansson (M) och Majvor Sjölund (C): Bifall till Kommunledningsförvaltningens 
förslag med tillägget att Piteå kommun ställer sig starkt kritisk till kraven på hästhållning som 
framförs i betänkandets bilaga 4. 

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

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsförslaget och finner att Kommunstyrelsen 
avslår detsamma. 

Votering begärs, varvid Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst, bifall till tilläggsförslaget 
Nej-röst, avslag på tilläggsförslaget 

Votering verkställs medelst upprop. 

Omröstningsresultat 
Ja: 6 
Nej: 8 
Avstår: 1 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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§ 185 
Votering Remiss av Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet Ingen 
övergödning (SOU 2020:10) 
20KS273 

Ja-röst, bifall till tilläggsförslaget. Nej-röst, avslag på tilläggsförslaget 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Anders Lundkvist (S), vice ordförande X 
Brith Fäldt (V), 2:e vice ordförande X 
Stefan Askenryd (S), ledamot X 
Agnetha Eriksson (S), ledamot X 
Elisabeth Vidman (S), ledamot X 
Anna Bergström (V), ledamot X 
Mats Dahlberg (MP), ledamot X 
Håkan Johansson (M), ledamot X 
Karl-Erik Jonsson (M), ledamot X 
Majvor Sjölund (C), ledamot X 
Marika Berglund (C), ledamot X 
Helén Lindbäck (KD), ledamot X 
Johnny Åström (SJV), ledamot X 
Anders Nordin (SLP), ledamot X 
Cristian Bergvall (S), ersättare X 
Resultat 6 8 1 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 186 
Remiss - Starkare kommuner med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) Kommunutredningen 
Diarienr 20KS164 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar yttrande till remiss - Starkare kommuner med kapacitet att 
klara välfärdsuppdraget (SOU2020:8), för språklig granskning. 

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har tillfrågats av finansdepartementet att avge yttrande över 
kommunutredningens slutbetänkande Starkare kommuner med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SOU2020:8) 

Slutbetänkandet finns att ta del av på: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-
offentliga-utredningar/2020/02/sou-20208/ 

Nedan följer sammanfattningen av Piteå kommuns förslag till yttrande. 

Piteå kommun instämmer i utredningens beskrivning av de utmaningar kommunerna står 
inför. Piteå kommun bedömer dock att betydelsen av effekter av samverkan eller kommun-
sammanslagningar inte är stor nog för att lösa dessa utmaningar. Den demografiska 
utvecklingen och brister i personal- och kompetensförsörjningen medför utmaningar som 
kräver kraftfulla åtgärder av både lokal, regional och nationell karaktär. Det kommunala 
självstyret är viktigt att värna då varje kommuns särart och prioriteringar är en fråga för de 
lokalt förtroendevalda. 

Utredningen beskriver kommunernas drifts- och utvecklingskapacitet. Det är ett intressant och 
relevant sätt att beskriva kommuners förmåga. Att dessutom lägga till mottagning- och 
implementeringskapacitet gör beskrivningen allt mer användbar såväl för jämförelser mellan 
kommuner som inom kommunens verksamheter. Piteå kommun föreslår att begreppen 
vidareutvecklas som verktyg för jämförelser mellan kommuner. Att synliggöra kommunernas 
förmåga kan efter analys leda till verksamma åtgärder. 

Kommunutredningen bedömer att samverkan kan ge bättre förutsättningar för kommunerna 
att leverera service och välfärdstjänster. De framhåller strategisk samverkan som viktig med 
kontinuitet och förutsättningar för tillit. Piteå kommun har under ett flertal år arbetat i en nära 
samverkanskonstellation med en grannkommun och har stor erfarenhet av att 
interkommunalsamverkan är en utmaning som tar lång tid att bygga, att se samverkan som en 
möjlighet och ha en samsyn på alla nivåer i organisationen, från de förtroendevalda till 
medarbetare. Piteå kommun ser ett fortsatt stort behov av att förenkla och göra det mer 
flexibelt för kommuner men även regioner att samverka utan att bl.a. konkurrenslagstiftning 
kommer i vägen. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens
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Piteå kommun uppfattar att utredningen har en alltför negativ syn på den politiska förmågan i 
mindre kommuner. Det finns stora fördelar ur demokratisk synpunkt att de politiska 
företrädarna finns nära medborgarna. 

Utredningen föreslår frivilliga sammanslagningar av kommuner. Som Norrbottnisk kommun 
vill Piteå kommun framhålla att fördelar med kommunsammanslagningar inte uppträder 
självklart för geografiskt stora kommuner som är glest befolkade. Invånarna blir inte fler per 
kvadratkilometer för att man slår ihop kommunerna. Risken finns att fler medborgare får 
längre till samhällsservice. Dessutom får kommunslagning till följd att avståndet mellan 
väljare och förtroendevalda ökar. Bättre infrastruktur som vägar och järnvägar samt ett 
fungerade bredbandsnät skulle förbättra möjligheter för medborgare att delta och ta del i 
samhället. Staten och kommunerna behöver ta ett helhetsgrepp för att skapa ett jämlikt 
samhälle. En grundläggande standard för digitala förvaltningstjänster som möjliggör 
samverkan och informationsutbyte mellan kommuner, regioner och myndigheter bör tas fram. 

I frågan om att staten måste ta sitt ansvar instämmer Piteå kommun med utredningen. Statlig 
närvaro är viktig, exempelvis har Piteå ingen arbetsförmedling sedan hösten 2019 vilket får 
konsekvenser för både medborgare och kommun. Piteå kommun vill framhålla vikten av den 
lokala arbetsmarknadspolitiken. Piteå kommun ser stora möjligheter att genom samverkan 
med statliga myndigheter både bredda den lokala arbetsmarknaden men även erbjuda bättre 
service för medborgarna. Däremot vill Piteå kommun påpeka att det är nödvändigt att 
finansieringsprincipen råder när kommuner får uppgifter som tidigare varit statens. 

Piteå kommun anser att frågan om på vilken nivå verksamheter ska ligga, på kommunal, 
regional eller nationell nivå, måste ses över. Kommunutredningen hade inte uppdraget att se 
över förändringar av uppgifter men har lyft frågan och den är relevant för ett 
helhetsperspektiv på kommuners, regioners och statens ansvar och uppgifter. Piteå kommun 
vill dock poängtera vikten av de lokala demokratiska aspekterna och närheten till 
medborgarna i avgörandet av ansvar. 

Asymmetrisk ansvarsfördelning för kommunerna är inte lämpligt enligt kommunutredningens 
bedömning, vilket Piteå kommun instämmer i. 

Piteå kommun är mycket positiv till kommunlagens möjlighet till generell rätt till kommunal 
avtalssamverkan utan hinder av lokaliseringsprincipen. I praktiken är det dock svårt att göra 
bedömningen om avtalssamverkan är tillämplig, exempelvis om det råder upphandlingsplikt. 
Piteå kommun ser gärna förtydliganden kring detta för att underlätta att använda sig av 
avtalssamverkan. 

Piteå kommun är i stora delar positiv till utredningens förslag. 

Yrkanden 
Brith Fäldt (V): Återremiss för språklig granskning. 

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

Beslutsunderlag 
 Yttrande - Remiss Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 

(SOU2020:8) 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 187 
SIS-Remiss 19990, Styrning och ledning för hållbar utveckling i 
kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s 
Agenda 2030 för hållbar utveckling 
Diarienr 20KS339 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker SIS-Remiss 19990, Styrning och ledning för hållbar utveckling i 
kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar 
utveckling. 

Ärendebeskrivning
SIS – svenska institutet för standarder har skapat en vägledning för genomförande av FN:s 
Agenda 2030 till kommuner och regioner. Remiss har gått ut till kommuner och regioner för 
att ta ställning till förslaget. Svarsblankett med svarsalternativ medföljer. 

Generellt är förslaget på standard väl genomarbetat och ger en bra ledning hur man kan/ ska 
arbeta med Agenda 2030 i kommun och region. I dagsläget kan det dock vara svårt att 
genomföra fullt ut på lokal nivå då styr- och ledningssystem inte alltid är i samklang med 
Agenda 2030. 

Piteå kommun tillstyrker förslaget utan kommentar. 

Beslutsunderlag 
 Svenska Standard ftSS 854000:2020 Styrning och ledning för hållbar utveckling i 

kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för 
hållbar utveckling 

 Svarsblankett Remiss19990 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 188 
Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 

Delegationsbeslut 
 Tilldelningsbeslut Upphandling - Tung lastbil med lastbil med lastväxlare till Räddningstjänsten Piteå och 

Älvsbyn (dnr 20KS354-1) 

 Avtal fondkonto (dnr 20KS352-3) 

 Delegationsbeslut Bokhyllor Piteå Stadsbibliotek (dnr 20KS379-1) 

 Tilldelningsbeslut - Transport av Biblioteksmaterial (dnr 20KS288-2) 

 Tilldelningsbeslut - skåpbil med bakgavellyft (dnr 20KS383-1) 

 Delegationsbeslut Upphandling -HUB - för senare anslutning av lösning för registrering och betalning av 
parkering (dnr 20KS400-1) 

 Beslut (dnr 20KS399-4) 

 Tilldelningsbeslut - Jordbrukstraktor Kultur, park och fritid (dnr 20KS384-1) 

 Anmälan bisyssla (dnr 20KS15-1) 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 189 
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delgivningar. 

Anmälda delgivningar 
 Protokoll folkhälsorådsmöte 2020-03-24 (dnr 20KS1-15) 

 Styrelsemöte i Svenska Kommun Försäkrings AB den 15 maj 2020 (dnr 20KS13-6) 

 Anvisning för reglemente för arkiv (dnr 20KS152-1) 

 Protokoll servicenämnden Piteå & Älvsbyn 2020-06-04 (dnr 20KS8-2) 

 Revisorerna rapport Grundläggande granskning (dnr 19KS465-7) 

 Arbetslivsmuseer i behov av stöd (dnr 20KS1-16) 

 Patientnämndens beslut 2020-05-27, § 10 - Rapport patientärenden tertial 1 2020 (dnr 20KS1-17) 

 Protokoll e-nämnden 2020-06-24 med bilagor (dnr 20KS10-4) 

 Överenskommelse mellan Piteå kommun och SNS avseende forskningsprojektet Framtidens energisystem 
(dnr 20KS371-7) 

 Årsstämmoprotokoll Norrbotniabanan 2020-06-02 samt årsredovisning (dnr 20KS1-20) 

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting 

 Cirkulär 20:24. Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR m.m. 
 Cirkulär 20:28. Revidering av preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2021 
 Cirkulär 20:29. Beslut och justeringar i RIPS för år 2020 
 Cirkulär 20:30. Information om statsbidraget för kompetenslyft till äldreomsorgen 
 Cirkulär 20:31. Förändring i sommarjobbssatsning från och med september 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 190 
Förfrågan om friköp av fritidsarrenden Kartudden - Pitholm 47:13 
Diarienr 20KS338 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår förfrågan om friköp av 
fritidsarrenden Kartudden - Pitholm 47:13. 

Ärendebeskrivning 
Femton arrendatorer har till kommunen inkommit med en förfrågan om att friköpa 
sina arrendetomter för fritidsändamål/fritidstomt på Kartudden, Haraholmen. De anser att 
arrende 
är ett otryggt alternativ då många har gjort stora investeringar i hus och infrastruktur. Ett 
arrende är inte möjligt att belåna och man upplever det svårt att sälja vidare. Frågan 
behandlades av kommunledningen 2015. Då var svaret att friköp av arrendetomterna inte 
skulle ske på grund av närheten till Haraholmens industriområde. 

Sedan det tidigare beslutet meddelades har arrendatorerna under hösten 2019 anmält intresse 
av att utöva sin förvärvsrätt till inskrivningsmyndigheten, Lantmäteriet. Denna 
intresseanmälan har skrivits in i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt ”lag om 
arrendatorers rätt att förvärva arrendestället”. Arrendatorerna önskar därför att frågan om 
friköp ska behandlas av kommunen på nytt. 

Lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället kan endast bli aktuell vid en försäljning 
av mark till en annan part. Kommunen är i det fallet skyldig att erbjuda marken till 
arrendatorerna till samma villkor som till den tänkta köparen. Att kommunen skulle sälja 
marken till en tredje part är inte troligt. 

Arrendetiden för fritidstomter på Kartudden är förhållandevis kort med förlängning fem år i 
taget på grund av närheten till Haraholmens industriområde. Haraholmens industriområde är 
i kommunens översiktsplan utpekat som planerat verksamhetsområde. Stora investeringar har 
gjorts i området av Piteå kommun och dess bolag samt av privata aktörer. 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ett planprogram ska upprättas för att utreda 
förutsättningarna för Haraholmen och i vilken grad det finns utrymme för fortsatt utveckling 
av industriområdet. 

Kommunen har en önskan om fortsatt utveckling av Haraholmens industriområde. Det går 
inte i dagsläget att veta i vilken utsträckning framtida verksamheter kommer att störa 
omgivningen. Arrendetomter medger kommunen rätt att vid eventuell inlösen i 
området endast lösa in byggnader till dess värde och inte markvärde. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-05-28 § 105: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att försäljning av 
arrendetomter på Kartudden inte ska ske. 

Beslutsunderlag 
 § 105 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-28 Förfrågan om friköp av fritidsarrenden 

Kartudden - Pitholm 47:13 
 Förfrågan från arrendatorer om friköp av arrendeställen på Kartudden 
 Karta skala 120 000 - M 2020-22 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 191 
Verksamhetsövergång för drift och underhåll av vatten- och 
avloppsverksamhet till Pireva 
Diarienr 20KS388 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsövergången där 
verksamheten för drift och underhåll av vatten- och avloppsverksamheten (VA-verksamheten) 
övergår från Samhällsbyggnad till Pireva. 

Verksamhetsövergången omfattar 16 medarbetare. 

Ärendebeskrivning
Pireva är huvudman för VA-anläggningarna i Piteå kommun. Bolaget bildades 2008 genom 
en sammanslagning av det kommunala bolaget Renhållning i Piteå AB och kommunens VA-
verksamhet som innan bedrevs i förvaltningsform av Piteå kommun. Vid bolagiseringen av 
VA-verksamheten ingick inte driften och underhållspersonalen. De låg kvar i
förvaltningsform men köptes av Pireva. Än idag köper Pireva driften av VA-ledningsnätet 
från Samhällsbyggnad. De tjänster som Pireva köpt av Samhällsbyggnad för drift och 
underhåll av VA-ledningsnätet motsvarar ca 16 heltidsanställda. 

Pireva har en önskan om att genomföra en verksamhetsövergång där Pireva tar över 
personalansvaret för de anställda inom Samhällsbyggnad som utför drift och underhåll av 
VA-ledningsnätet. En sådan övergång skulle tydliggöra Pirevas ansvar som VA-huvudman då 
drift och underhåll av hela VA-anläggningen ligger under bolagets organisation. 

Pireva ser en möjlighet att samordna beredskap, arbetsplatser och få en effektivare planering 
av underhåll, drift och investeringar samt minska sårbarheten. Pireva ser även möjligheten att 
kontroll och uppföljning blir effektivare och säkrare om hela verksamheten ligger inom 
bolaget. 

Vidare innebär övergången även att tydligheten inom Samhällsbyggnad blir större eftersom 
uppdraget med drift och underhåll renodlas till infrastruktur avseende gator, vägar och 
järnvägar. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S), 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. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-25 § 116 Verksamhetsövergång till Pireva 
 Beskrivning av Verksamhetsövergång VA till PIREVA 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 192 
Sammanträdesplan 2021 
Diarienr 20KS256 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan för Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott samt för Kommunstyrelsen för 2021. 

Kommunstyrelsen fastställer Årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter och undersökningar 
för kommunen och kommunkoncernen för 2021. 

Kommunstyrelsen överlåter till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott att besluta om 
Kommunstyrelsens egen del i delårsrapporten. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 
Kommunfullmäktige för 2021. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för år 2021 har upprättats för Kommunstyrelsen inklusive 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott samt för Kommunfullmäktige. 

Dessutom har förslag tagits fram till Årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter och 
undersökningar för kommunen och kommunkoncernen för år 2021. 

Årsplanen/tidplanen är framtagen utifrån förslaget till 2021 års sammanträdesplan, då 
budgeten behandlas i maj/juni och beslutas av Kommunfullmäktige under november. 
Fastställande av skattesats sker även av Kommunfullmäktige i november. 

Årsplanen innehåller tidplaner för årsredovisning/bokslut, månadsrapport, fördjupad 
månadsrapport, delårsrapport, budget/VEP, fastställande av budget/VEP inklusive skattesats, 
undersökningar och medborgardialoger. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att beslut om Kommunstyrelsens egen del i 
delårsrapporten delegeras till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott för att 
Kommunstyrelsen ska kunna godkänna/fastställa sin egen del i delårsrapporten innan hela 
delårsrapporten tas upp till beslut, dvs genomför uppsiktsplikten över nämnderna för 
Kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
 Årsplan-tidplan ekonomi 2021 
 Sammanträdesplan 2021 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 193 
Motion (L) - Internutbildning av socialnämndens ledamöter 
Diarienr 19KS429 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen om internutbildning av 
Socialnämndens ledamöter, färdigbehandlad. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Lindström (L) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 

- Säkerställa att rätt beslut fattas när det gäller barn som löper risk att fara illa genom att öka 
Socialnämndens kunskap och kompetens inom grundläggande utvecklingspsykologi. 

- Utbilda socialnämndens ledamöter och socialtjänstens tjänstemän i Barnkonventionen som i 
juni 2018 röstades för inkorporering i Svensk lag. 

Dessutom anförs i motionen: 

Den senaste tiden har sociala medier rasat över socialnämnden i Piteå. Det gäller en 4-årig 
flicka som vuxit upp med sina familjehemsföräldrar och aldrig levt med någon av sina 
biologiska föräldrar. Socialnämnden i Piteå beslutade att flickebarnet skulle omplaceras hos 
den biologiska pappan som aldrig haft henne boende hos sig. Flickan har sedan födseln varit 
placerad i familjehemmet och där fått nya föräldrar och en trygg tillvaro. På Facebook med 
flera medier, har tonen varit upprörd, och det med all rätt. 

Liberalerna är övertygade om att i Sveriges socialnämnder sitter i de flesta fall kunniga och 
ansvarsfulla människor, men här verkar något ha gått katastrofalt fel. 

Med ett minimum av kännedom om anknytningsteorier – vilka idag är allmänt vedertagna – 
inser man att det som hänt i Piteå är en tragedi, dels för barnet, men även för 
familjehemsfamiljen. 

Den för den psykologiska utvecklingen av människan, så fundamentala anknytningen till den 
primära vårdnadsgivaren, är viktigast mellan 0–24 månaders ålder. Efter två års ålder har barn 
betydligt svårare att knyta an till en ny primär vårdgivare. En trygg anknytning sker således 
vanligtvis före denna ålder. Motsatsen, en otrygg anknytning, kan ge ett spektrum av olika 
personlighetsstörningar, såväl i tonåren som i vuxen ålder. 

Detta måste vara kunskap som helt eller delvis undgått Piteås socialnämnd, för hade man 
besuttit denna kunskap samt tagit barnets bästa i beaktande, skulle beslutet blivit annorlunda. 

Det finns en allmän föreställning om att det är bättre för barn att växa upp med sina 
biologiska föräldrar. Liberalerna har sökt vetenskapligt stöd för denna föreställning, men inte 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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hittat någon studie som talar för att barn mår bättre av att flyttas från ett tryggt familjehem till 
en biologisk förälder. Vid kontakt med Socialstyrelsen framkommer att detta är ett eftersatt 
forskningsområde och man har inte någon litteratur att hänvisa till. Således finns det inte 
någon vetenskap som Socialnämnderna kan luta sig mot vid beslut i dessa ärenden utan man 
måste göra en bedömning i varje unikt fall, och då är kunskap om barns psykologiska 
utveckling och vikten av en trygg anknytning enormt viktig. 

Barn som flyttas från en otrygg tillvaro till ett familjehem får chans att reparera anknytningen. 
Barn som däremot flyttas från ett tryggt hem till en okänd biologisk förälder har till att börja 
med ingenting som behöver repareras, utan åsamkas ett anknytningstrauma. 

Liberalerna vill lägga fram ett förslag för att undvika liknande tragedier framgent. 
Beslut rörande barn får enorma konsekvenser för en mängd människor, men framför allt för 
barnet självt. Deras uppväxt, skolgång och förutsättningar att bli en hel, fungerande vuxen 
danas i tidig ålder. Därför anser Liberalerna att socialnämnden bör besitta grundläggande 
kunskaper i utvecklingspsykologi. Denna kunskap skall kunna köpas in från 
utbildningsanordnare som uppdragsutbildning och innefatta motsvarande ca 7,5 
högskolepoäng. Dessutom bör en grundläggande utbildning genomföras i barnkonventionen 
vilket Sverige skrivit under men har fått mycket kritik för att inte följa. 

Barnombudsmannen ska enligt lag 1993:335 §2 systematiskt och återkommande följa upp och 
utvärdera tillämpningen av barnkonventionen i berörda verksamheter hos 
förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting. Barnombudsmannen ska också 
genomföra insatser som bidrar till att utveckla och sprida kunskap om tillämpningen av 
barnkonventionen men barnkonventionen verkar ingen inom socialtjänsten i Piteå känna till 
vilket man skulle kunna se som tjänstefel. 

Detta för att säkerställa att rätt beslut fattas när det gäller barn som löper risk att fara illa på 
grund av ren och skär okunskap. 

Kommunfullmäktige har den 23 september 2019, § 219, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Socialnämndens yttrande, inkommit den 20 december 2019, §272 

Utredaren finner det säkerställt att Socialnämnden har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag. 

I socialnämndens uppdrag har politiker och tjänstemän olika roller. Tjänstemännen har en 
fördjupad professionell kunskap som de i individärenden informerar/utbildar politiker i. Detta 
sker kontinuerligt vid varje beslut som fattas av Socialnämndens arbetsutskott gällande 
individärenden. Politikerna å sin sida anger ramar och beslutar om ”vad” socialtjänsten ska 
prioritera under året. Såväl tjänstemän som politiker måste även förhålla sig till och har god 
kunskap om alla lagar som direkt styr socialnämndens uppdrag. 

Att arbeta med kompetensutveckling har alltid varit en ledstjärna inom socialnämndens 
ansvarsområde. Därför har det under senaste året genomförts utbildningar för Socialnämnden 
om Lagen om vård av unga (LVU), familjehemsplaceringar och uppdrag, t ex familjehem. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Enligt förvaltningschefen kommer det att ske utbildningsinsatser om barnkonventionen i 
samband att den implementeras i svensk lagstiftning. Utbildningen genomförs för såväl 
politiker som berörda tjänstemän under 2020. Barnombudsmannen har även en 
webbutbildning som kan vara användbar för alla som vill lära mer, 
https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning/ 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 17 augusti 2020 
Det åligger socialnämnden att tillgodose nödvändig kompetensutbildning för såväl nämnden 
som tjänstepersoner för att klara det uppdrag som tilldelats av kommunfullmäktige. 
Kommunledningsförvaltningen har ingen anledning att ifrågasätta att det sker på ett bra sätt, 
vilket även styrks av socialnämndens yttrande. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen ska anses färdigbehandlad. 

Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Jag håller med motionären om att det är av högsta vikt att såväl Socialnämnden som 
tjänstepersoner har god kunskap i de lagar som styr verksamheten. Jag blir däremot väldigt 
förvånad över vilken brist på förtroende som Liberalerna visar både ledamöterna i 
Socialnämnden och den utbildade personal som handlägger ärenden på Socialförvaltningen. 

Framförallt inom Socialnämndens område är det inte alltid som alla fakta finns tillgängliga på 
sociala medier då flertalet ärenden är under sekretess för att skydda de inblandade. Det kan då 
vara vådligt att låta stämningar därifrån styra sin politik. 

Jag har stort förtroende för att både politikerna och tjänstepersonerna på Socialförvaltningen 
tar sitt uppdrag på största allvar och är väl inlästa i de ärenden de beslutar om. När det 
kommer ny lagstiftning såsom implementeringen av barnkonventionen kan det alltid finnas 
behov av extra utbildningsinsatser, vilket även Socialförvaltningen planerat. 

Jag föreslår härmed att Kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.” 

Yrkanden 
Elisabeth Vidman (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning
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§ 194 
Motion (L) - Implementering av Freja eID för digitala tjänster i 
kommunens befintliga och kommande digitala system 
Diarienr 19KS571 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen om implementering av 
Freja eID för digitala tjänster i kommunens befintliga och kommande digitala system, 
färdigbehandlad. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Lindström (L) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 

Implementering av Freja eID för digitala tjänster i kommunens befintliga och kommande 
digitala system 

Dessutom anförs i motionen: 

Freja eID är Sveriges enda mobila e-legitimation som är godkänd för det statliga 
kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. 

Flera myndigheter har redan idag implementerat Freja eID och några kommuner har även 
gjort det redan däribland kranskommuner till Stockholm men även Norrbottens e-nämnd 
använder Freja eID. 

Alla kan inte skaffa Bankid men alla med en giltig legitimation kan skaffa Freja eID. 
Du kan ha upp till tre e-post och telefon nummer, samma identitet på tre enheter, gratis id-
skydd. Freja eID är ett P2P verktyg med namn, ålder och foto och registrerar varje inloggning, 
elektronisk underskrift eller godkännande. Godkännande av inloggning sker med pin-kod, 
fingeravtryck och ansiktsigenkänning. Detta gör ID-bedrägerier näst intill omöjliga. Ett gratis 
id-skydd ingår gratis. 

Med Freja eID Plus ingår ett ID-Skydd som meddelar dig om en obehörig ändring av din 
adress sker, det är så många ID-stölder börjar. 

Det är DIGG – Myndigheten för digital förvaltning som granskar och godkänner e-
legitimationer mot ett tillitsramverk som följer internationell standard. 

Freja eID:s system och arkitektur byggs för att kunna möta de regler som EU definierat för 
elektronisk identifiering, elektroniska signaturer och betrodda tjänster över landsgränserna i 
eIDAS-regelverket. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige har den 10 oktober 2019, § 263, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 14 augusti 2020 

Piteå kommun använder E-plattform genom Norrbottens E-nämnd för att bygga upp och 
publicera E-tjänster. Därmed är även Freja eID implementerat. Utbudet av E-tjänster är 
fortfarande under utbyggnad men ambitionen är att fler och fler tjänster ska vara möjliga att 
nå under Piteå kommuns självservice-portal. 

Med detta anser Kommunledningsförvaltningen att motionen bör anses färdigbehandlad. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande: 
”Som framgår av Kommunledningsförvaltningens yttrande är det redan så som motionären 
önskar i sin motion varför jag föreslår att Kommunfullmäktige anser den färdigbehandlad.” 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 195 
Motion (L) (SLP) (KD) (SD) - Subventionera varmbad för 
funktionshindrade och äldre 
Diarienr 19KS339 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen Subventionera varmbad 
för funktionshindrade och äldre, färdigbehandlad. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Lindström (L) m.fl. har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 

Subventionera varmbad för funktionshindrade och äldre. 

Dessutom anförs i motionen: 

Att bli gammal eller funktionshindrad innebär för många en stor omställning från ett aktivt liv 
till begränsningar och i värsta fall ensamhet och utanförskap. Med en gemensam fysisk 
aktivitet i föreningsform skapas mervärden för varje individ. 

Funktionsrätt Piteå består idag av 8 medlemsföreningar som tillsammans företräder ca 70 % 
eller ca 2000 medlemmar inom funktionsrättsrörelsen i Piteå kommun. Hjärtlung och 
Reumatiker är de föreningar som har mest utbyte av varmbad med sjukhusets varmbad är inte 
tillgängligt i den omfattning föreningarna önskar. Med 43000 innevånare borde det finnas fler 
funktionshindrade så ett stort mörkertal finns. 

Varmbad är en av de mest effektiva och mest besökta enligt Hjärtlung och Reumatiker men 
de har svårt få ekonomin gå ihop när det kostar 295:-/timme i varmbadet och hallarna kostar 
65:- / timme. Reumatikerna har 5 grupper vid 32 tillfällen/år där kostnaden är ca 48 000kr/år. 
Hjärlung som har 4 grupper/vecka. Där blir kostnaden ca 38 400/år kr. 

Förebyggande vård är billigare än eftervård och många gånger skapar de patientföreningarna 
ett socialt skyddsnät för de äldre och funktionshindrade. 

Vi anser att båda dessa kostnader är försumbara när man ser effekten av fysisk aktivitet och 
därför bör kommunen subventionera priset för dessa grupper som landstinget gör för 
sjukhusets varmbad när kommunen ändå står för vård kostnader. 

Kommunfullmäktige har 2019-06-19, § 190, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Socialnämndens yttrande, inkommit den 27 november 2019, §253 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden ser också värdet av att gemensamma fysiska aktiviteter skapar ett mervärde 
för varje individ. För att stimulera till bra och sociala aktiviteter har Socialnämnden sedan 
många år ett föreningsbidrag som betalas ut en gång/år. Föreningarna ansöker om bidraget 
och fördelningen av pengarna beslutas av Socialnämnden. Varje förening kan sedan 
bestämma till vad deras bidragspengar ska gå. Att subventionera varmbad för sina 
medlemmar skulle kunna vara en sådan aktivitet. 

Socialnämnden har inte möjlighet att ge föreningarna ytterligare pengar utan hänvisar 
föreningarna till möjligheten att söka föreningsbidrag. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionsställarens önskan om subvention 
av varmbad med hänvisning till det föreningsbidrag som redan betalas ut och kan användas av 
föreningarna till detta syfte. 

Kultur och fritidsnämndensnämndens yttrande, inkommit den 15 oktober 2019, §59 

Träningen i varmbassäng är viktig för målgruppen och gemensam fysisk aktivitet i 
föreningsform skapar ett mervärde för alla individer. Argument som främst lyfts är att 
förebyggande vård är billigare än eftervård. 

Alla typer av bad i simhallar är subventionerade i Piteå kommun. Det har alltid varit en 
politisk vilja att bad inte skall vara en ekonomisk fråga utan att alla oavsett ekonomi skall ha 
möjlighet att bada. Av den anledningen är det i jämförelse med många andra kommuner och 
privata låga priser på bad i Piteå kommun. Frågan om föreningar skall få subventioner för 
nyttjandet av varmbadet har varit uppe tidigare och då blev beslutet att behovsbad skulle 
subventioneras jämfört mot föreningar och grupper som inte har fysiska behov av varmbad. 
Att det skulle vara helt avgiftsfritt har aldrig varit aktuellt utan alla som nyttjar varmbadet 
skulle bidra med en egenavgift. I beslutet ställdes inte olika gruppers behov av sociala 
aktiviteter och ekonomisk status mot varandra. 

Ordinarie pris för hyra av varmbadet 550 kr/tim, behovsföreningar 300 kr/tim. Taxorna i 
kommunens sporthallar och gymnastiksalar är subventionerade. Barn- och 
ungdomsverksamhet är prioriterat och kostar 60 kr/ tim i gymnastiksal och 80 kr/tim i
sporthall. Övriga föreningar betalar 90 kr/tim i gymnastiksalar och 130 kr/tim i sporthallar. 

Nuvarande bokningar i varmbadet Öjebyn; 
Hjärt och lung 5 tim/vecka 
Reumatikerna 5 tim/vecka 
Dagligverksamhet 4 tim/vecka (Topasen 1, Kristallen 1, Onyxen 2) 
Rönnskolan 1 tim/vecka 
Gymnasiesärskolan 2 tim/vecka 
Folktandvården 1 tim/vecka ordinarie pris 
Privat grupp 1 timme i veckan (tidigare sparbanken nord, men alla har gått i pension men 
fortsätter och betalar själva nu) ordinarie pris. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen och behåller 
taxorna oförändrade. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 3 augusti 2020 

Kommunledningsförvaltningen håller med motionärerna om varmbadets förtjänster för både 
äldre och personer med en funktionsnedsättning. Som kultur och fritidsnämnden framhåller är 
all varmbadsverksamhet subventionerad i grunden, sen har behovsföreningarna en extra 
subvention på 250:-/timme. Behovsföreningarna får sedan även ett kommunalt stöd via 
Socialnämnden som de kan använda för t.ex. hyra av varmbad. 

För äldre finns daglig tillgång till varmvattenbassäng vilket ingår i ordinarie badpriser. 

Med utgångspunkt i detta föreslår Kommunledningsförvaltningen att Kommunfullmäktige 
anser motionen färdigbehandlad. 

Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Varmvattenbad och träning i bassäng har många positiva hälsoeffekter. Därför har det sedan 
länge varit en politisk ambition i Piteå att hålla nere priserna på en rimlig nivå för alla. 
Därutöver har behovsföreningarna fått ytterligare subventioner på avgiften för att hyra 
varmvattenbassäng till sina verksamheter. 

Jag tycker att Piteå kommun ska fortsätta subventioner bad och varmvattenbad som ett led i 
att stärka folkhälsan och föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen färdigbehandlad.” 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 196 
Motion (SLP) - Dags att bli klimatsmart 
Diarienr 19KS436 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen, dags att bli klimatsmart. 

Reservationer 

Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen. 

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

att en plan för nolltolerans mot flygresor upprättas för de som i någon form har tänkt sig resa i 
något kommunalt uppdrag eller i anslutning till ett kommunalt uppdrag 

Dessutom anförs i motionen: 

Bakgrund: En flygresa tur och retur mellan Göteborg och Stockholm släpper ut 160 kilo 
koldioxid utslaget per passagerare. Samma resa med tåg ger upphov till bara ett par kilo 
koldioxid. Utsläppen för en vanlig personbil under ett års tid är lika stora som en enda 
flygresa till Thailand? 

En fjärdedel av jordens landyta kan få ett torrare och mer ökenartat klimat inom 32 år. Men 
lyckas vi hålla uppvärmningen till 1,5 grader kommer i stället den del av landytan som 
drabbas begränsas till en tiondel. Detta enligt en forskningsrapport som publicerades i den 
vetenskapliga tidskriften Nature i januari 2018.
År 2015 förband sig världens ledare att begränsa planetens uppvärmning till 2,0 grader under 
klimatförhandlingarna i Paris. Nu har tre år passerat, men tittar vi närmare på de globala 
åtgärder som genomförts hamnar vi istället på hela 3,9 graders uppvärmning. Enligt ny 
forskning kan dock så lite som en halv grads uppvärmning betyda mycket för en stor del av 
mänskligheten. Redan vid en uppvärmning på 2,0 grader kan forskarna se stora negativa 
effekter i sina modeller. 

Glaciärerna och isarna i Arktis och Antarktis smälter och öknen breder ut sig. Hela folk och 
regioner blir klimatflyktingar. Nu tycks det som att vi i Piteå får en temperaturökning på 
mellan 4-6 grader, vilket innebär allt extremare väderomslag. 

En väldigt stor bidragande orsak till växthuseffekten är det massiva flygandet. Sunpine i Piteå 
kommer öka till sin tillverkning av biobränsle och dammsuger i princip hela klotet på tallolja, 
vilken är huvudingrediensen för tillverkning av till exempel biodiesel. 
Flygbränsle går redan nu att tillverka av tallolja och det flygbränsle som används importeras 
från Kalifornien. Förhandlingar sker med Ryssland om att därifrån köpa tallolja för 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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omvandling till flygbränsle. I första hand kommer det att användas av det svenska 
Flygvapnet. Sedan planerar man att succesivt öka inblandningen av bio-jetbränsle i det jet-
bränsle som tankas i Sverige. I ett första skede upp till 30% de närmaste åren. Eus mål är 50% 
inblandning. 

Det här kommer inte minska flygets utsläpp mer än marginellt. 

Flygandet måste minska helt och ersättas med andra klimatneutrala fortskaffningsmedel. 

Det är av största vikt att de politiska företrädarna och politiken i sig visar vägen och föregår 
med gått exempel. Man kan inte tillåt någon form av dispens för att denne anser sig viktigare 
eller har ett betydelsefullare uppdrag än någon annan. Börjar man ge dispenser till lyxlirare 
och gräddfilsåkare så faller förtroendet samman. 

Det går utmärkt att åka nattåg från Älvsbyn till Stockholm. Man kan åka dagtåg därifrån 
vidare in i Tyskland om man så vill. Det går utmärkt att åka dagtåg om man ska till 
Stockholm. Det går utmärkt att arbeta på tåget under dagen. Sannolikt får vi en effektivare 
arbetstid genom att åka tåg än genom att flyga med alla sina kontroller och väntetider då ett 
arbete är betydligt svårare att utföra. I övriga fall kan man använda sig av videolänk om man 
tror sig ha nödvändiga möten över längre avstånd. Det gäller att ha en bra planering. 

Politiken i Piteå måste föregå med ett gott exempel på att det går att fungera politiskt utan att 
använda sig av flyg. Alla former där politiskt deltagande sker utifrån ett kommunalt 
perspektiv i någon form, såväl för politiker som för tjänstemän, måste ske utan flyg används. 

Ett förbud mot flygresor bör därför införas för såväl politiker som för tjänstemän när de reser i 
form av något kommunalt uppdrag eller i anknytning till ett sådant även om annan 
verksamhet står för resekostnaden. En utvärdering av det hela bör ske 2025. En ny 
utvärdering bör ske 2030 då målet för Sverige är att 30% av flygbränslet skall vara fossilfritt. 

Kommunfullmäktige har den 23 september 2019, § 218, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 18 augusti 2020 

Piteå kommun har i ”Anvisning för resor och transporter i tjänsten” satt upp kriterier för 
tjänsteresor, den gäller både politiker och anställda. I den står bland annat: Innan en resa i 
tjänsten genomförs ska det övervägas om det är en nödvändig resa eller om det finns andra 
alternativ som är mer resurseffektiva, till exempel telefonmöten eller videokonferenser. 
Anställda och förtroendevalda ska välja det lämpligaste alternativet vad gäller ekonomi, 
miljöpåverkan och trafiksäkerhet. 

Resor som är kortare än 40 mil bör i första hand ske med tåg eller buss, i andra hand med bil. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Resor som är längre än 40 mil bör i första hand ske med tåg eller buss. Flygresor ska endast 
användas där tidsmässiga, säkerhetsmässiga eller andra praktiska skäl inte medger annat. 

Därutöver finns en intern klimatkompensation där 10 % av kostnaden för varje flygresa 
avsätts och bidrar till projekt för att utveckla Piteå som en uthållig kommun. 

Piteå kommun medfinansierar även projektet LTU Green Fuels som bland annat forskar på att 
omvandla biomassa till biojetbränsle. 

Piteå kommun ska vara en förebild och arbeta med att minska sina koldioxidutsläpp men att 
helt förbjuda flygresor skulle vara en väldigt drastisk åtgärd som skulle ge stora effekter på 
kommunens verksamheter. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande: 

”Jag håller med motionären i syftet med motionen. Vi behöver bli bättre på att minska vårt 
koldioxidavtryck, bland annat genom förändrade resemönster. Den anvisning för resor som 
finns beslutad har därför sin utgångspunkt i detta mål. Coronakrisen har även visat att många 
evenemang kan ske på distans men den har också visat att det finns ett värde av att träffas 
fysiskt. Sen ligger övriga världen geografiskt långt borta från Piteå, vilket innebär att om vi 
vill fortsätta vara en del av världen måste flyg även fortsättningsvis vara ett alternativ. Vi 
måste söka andra vägar än flygförbud för att få ett hållbart resande. 

Vid LTU Green fuels anläggning i Piteå forskas bland annat på att omvandla biobränsle till 
jetbränsle för flyget, vilket skulle förbättra utsläpp. Tåg och kollektivt resande kommer även 
framöver att vara fördelaktigt från ur miljöns perspektiv. Därför är det så viktigt att 
Norrlandskusten får bättre möjligheter till tågtransporter. Därför jobbar Piteå kommun 
oförtrutet vidare med att Norrbotniabanan ska bli en verklighet. 

Sammantaget tycker jag att Piteå kommun genom sin anvisning har tagit en tydlig ståndpunkt 
när det gäller resor och gjort en rimlig avvägning mellan miljö, ekonomi och effektivitet. Jag 
föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen om ett totalt flygförbud för 
kommunens personal och politiker.” 

Yrkanden 
Anders Nordin (SLP): Bifall till motionen 

Anders Lundkvist (S) och Håkan Johansson (M): Bifall till Kommunledningsförvaltningens 
förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 197 
Motion (M) - Fria arbetsskor till personal inom äldreomsorgen 
Diarienr 19KS408 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen om fria arbetsskor till 
personalen i äldreomsorgen. 

Reservationer 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ellinor Sandlund (M) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 

Kommunfullmäktige uppdrar åt Socialnämnden att utreda förutsättningarna för att införa 
arbetsskor i äldreomsorgen inom befintlig budget. 

Dessutom anförs i motionen: 

Piteå kommun har tidigare tagit ett beslut att tillhandahålla arbetskläder till vård-personalen, 
inte minst av hygienskäl. 

Det är mycket viktigt att arbeta i bra skor. Med en bra sko som har svikt och tar upp stötarna 
från de hårda golven, sitter bra på foten, bär upp fotvalvet och är i rätt storlek undviker vi 
förslitningsskador som ger värk i fötter, vrister, knän, höfter och rygg. Därigenom kan vi 
minska sjukfrånvaron och öka välbefinnandet. 

Vi har brist på både sjuksköterskor och undersköterskor och genom fria arbetsskor visar vi 
som arbetsgivare vår uppskattning och blir därmed en mer attraktiv, bättre och 
konkurrenskraftigare arbetsgivare samtidigt som vi säkerställer att vår personal har skor som 
är bra för hälsan. Eftersom många av våra manliga arbetsplatser har arbetsskor i den fria 
beklädnaden så är mitt förslag också en jämställhetsfråga. 

Ett par arbetsskor beräknas hålla i två år till en uppskattad kostnad av 400 000 kr per är för 
personalen inom äldreomsorgen. Behovet finns dock inom dels personalen på äldreboenden, 
dels hemtjänstens personal men också för personal på andra boenden som socialtjänsten har. 

Kommunfullmäktige har den 26 juni 2019, § 191, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Socialnämndens yttrande, inkommit den 19 september 2019, § 254 

En motion har inkommit om fria arbetsskor till personal inom äldreomsorgen. Socialnämnden 
och Socialförvaltningen ser mycket positivt på förslaget utifrån konkurrenskraft som 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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arbetsgivare, hälsoperspektiv, jämställdhetsperspektiv men även utifrån att fackliga 
representanter under många år drivit frågan som ett önskemål från personalen. 

Utifrån nu rådande ekonomiska underskott ser förvaltningen för närvarande inga möjligheter 
att införa fria arbetsskor inom befintlig budget. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om fria arbetsskor till 
personal inom äldreomsorgen med hänvisning till att det inte finns några möjligheter att 
genomföra detta inom befintlig budget. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 14 augusti 2020 
Socialnämnden har det full arbetsmiljöansvaret och ansvar för kompetensförsörjning inom de 
verksamheter de tilldelats i sitt reglemente och den budget de fått till sitt förfogande. 
Kommunfullmäktige kan inte detaljstyra hur socialnämnden fördelar sina resurser. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Socialnämnden har en tuff ekonomisk situation där ett stort arbete pågår för att nå en budget 
i balans. Vi vet att arbetsskor till personalen har varit ett önskemål men att i dagsläget ålägga 
Socialnämnden ytterligare utgifter utan att kompensera ekonomiskt vore ansvarslöst av 
Kommunfullmäktige. 

Socialnämnden måste själva prioritera vad som är viktigast i verksamheten och prioritera 
resurserna därefter. Ska resursförstärkning ske bör det i så fall vara en del i budgetprocessen 
där olika behov kan vägas mot varandra. 

Jag föreslår därför Kommunfullmäktige att avslå motionen.” 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M) och Anders Nordin (SLP): Bifall till motionen. 

Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 198 
Motion (SLP) - Sluta med presentkort och julklappar till 
förtroendevalda som sitter i nämnderna 
Diarienr 19KS608 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen Sluta med presentkort och 
julklappar till förtroendevalda, färdigbehandlad. 

Reservationer 
Anders Nordin (SLP), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Håkan Johansson (M) och 
Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor Sjölunds (C) yrkande. 

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

att presentkort typ julklappar enligt innehållet i motionen till förtroendevalda avskaffas 

att en översyn görs för att ta reda på om det finns mera av liknande ”gåvor” som skulle kunna 
avskaffas 

Dessutom anförs i motionen: 

Sluta med presentkort och julklappar till förtroendevalda som sitter i nämnderna. 

Bakgrund: Tidigare år har förtroendevalda inom Piteå kommun fått ett presentkort från den 
nämnd de sitter i. De politiker som sitter i fler än en nämnd har fått fler än ett presentkort – 
och kommunen har helt litat på ledamöternas goda omdöme att bara använda ett. 
I år tänker Piteå kommun "säkra proceduren". Enligt den administrativa chefen, ska alla 
nämnder dela ut ett julklappskvitto som kan lösas in en gång i Medborgarservice. Där bockas 
politikerna av och de som har fler än ett kvitto kan inte få mer än en julklapp. 

Förutom att det åtgår tjänstemannatid för kontroller för att förhindra eventuellt fusk så går det 
också åt tid att fundera ut vad presentkortet skall kunna användas till och hur stort värdet ska 
vara. 

De som sitter i nämnderna får betalt för sitt uppdrag. Att stimulera överflödskonsumtion 
genom utgivande av presentkort är ur miljötänkande fullständigt förkastligt. 

Även relativt små utbetalningar till helt onödiga projekt och verksamheter kostar tillhopa 
väldigt mycket pengar. Pengar som istället bör användas till annat, t ex skolan. 

Kommunfullmäktige har den 25 november 2019, § 288, remitterat ärendet till 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 19 augusti 2020 

Att politiker får julklapp från kommunen utgår från tanken om att samma regler ska gälla för 
politiker som för anställda i kommunen. Att dela ut en liten gåva vid jul för att visa sin 
uppskattning för det jobb som utförts under året är en del av Piteå kommuns arbete för att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Innan kommunen införde systemet med presentkort och 
centraliserade upphandlingen av julklappar, varierade både värde och gåvor stort mellan 
förvaltningar och arbetsplatser inom kommunen. Det är viktigt att kommunen hela tiden 
jobbar med att kvalitetssäkra alla processer så att de inte är otydliga eller uppmuntrar till 
felaktig hantering. Därav har processen för utdelning av julgåva till politiker setts över, just 
för att minimera administration och undvika att felaktigheter ska ske. 

Hur kommunens anställda och förtroendevalda uppvaktas vid speciella tillfällen regleras i 
”Bestämmelse för uppvaktning och utdelning av jubileumsgåvor till medarbetare och 
förtroendevalda i Piteå kommun”, så där finns den i motionen efterfrågade inventeringen. 
Kommunledningsförvaltningen arbetar för tillfället med en revidering av bestämmelsen som 
sedan kommer att hamna på Kommunfullmäktiges agenda för beslut. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen 
färdigbehandlad. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande: 
”Det är alltid viktigt att ha rutiner som inte uppmuntrar eller ger möjlighet till fusk, det gäller 
såväl politiker som medborgare och anställda. Därför tycker jag det är bra att 
Kommunledningsförvaltningen sett över rutinerna för utdelning av julgåva till de 
förtroendevalda. 

Åsikterna kan variera om kommunen ska dela ut julgåvor eller inte men grunden i all vår 
verksamhet såväl i skolan som övrig verksamhet är våra anställda. Att vi tar hand om dem och 
visar vår uppskattning på olika sätt är jag övertygad om är viktigt både för 
kompetensförsörjning och att få en personal som trivs i sitt arbete. Politiken är även den en 
del i kommunens verksamhet och därför tycker jag att det är rimligt att samma regler ska gälla 
för politiker som för de anställda. 

Kommunledningsförvaltningen anger i sitt yttrande att en översyn av ”Bestämmelse för 
uppvaktning och utdelning av jubileumsgåvor till medarbetare och förtroendevalda i Piteå 
kommun” är pågående. 

Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige i dagsläget anser motionen färdigbehandlad och 
behandlar frågan när den reviderade versionen ska beslutas och vi kan få en överblick över 
helheten.” 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Elisabeth Vidman (S), Brith Fäldt (V) och Johnny Åström (SJV): 
Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M) och Anders Nordin (SLP): Bifall till motionens 
första att-sats, att presentkort typ julklappar enligt innehållet i motionen till förtroendevalda 
avskaffas, i övrigt bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 199 
Motion (SLP) - Motioner och medborgarförslag 
Diarienr 19KS655 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen om motioner och 
medborgarförslag, färdigbehandlad. 

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

I "Reglemente för hur motioner och medborgarförslag skall behandlas" införs ytterligare 
svarsmöjligheter som "besvaras" och "delvis bifalls" 

Dessutom anförs i motionen: 

Reglemente för hur motioner och medborgarförslag skall behandlas 

Bakgrund: Ett medborgarförslag om e-bokning av sotningstid avslogs av kommunfullmäktige 
2019-10-28. Samtliga partier i kommunfullmäktige verkade tycka att förslaget var mycket 
bra. 

Avslaget skedde på grund av att utomstående nu hade hand om sotningen och 
medborgarförslaget endast kan komma in i nästa upphandlingsomgång. Att medborgaren får 
besked om att förslaget är avslaget men ingen förklarande text blir ett exempel på dåligt 
bemötande av kommunmedborgaren. 

Följande text är inhämtad från Mörbylånga kommun: 
"I ett beslut gällande en motion eller ett medborgarförslag ska alltid anges om förslaget helt 
eller delvis bifalls, avslås eller besvaras. Ofta förekommer flera olika förslagspunkter där 
vissa kan bifallas, andra avslås och ytterligare andra kan besvaras. Begreppet besvaras 
används när begreppen bifall eller avslag inte passar, till exempel när något som föreslås 
redan är genomfört att arbete med frågan pågår på något sätt eller att frågan hänskjuts till 
någon annan instans för handläggning." 

En genomgång av flera andra kommuners regler, också riksdagen, finns möjlighet att bifalla 
en eller flera att-satser när sådana är upptagna i motion eller medborgarförslag. Bör klargöras 
att så är möjligt även för kommunfullmäktigeledamöterna. Nu går det ju att ställa ett eget 
yrkande och ta med en eller två att-satser om man vill stödja två istället för exempelvis fyra 
om sådana finns i en motion. 

Kommunfullmäktige har den 16 december 2019, § 314, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 19 augusti 2020 

Kommunfullmäktige har full rätt att bifalla enskilda beslutsmeningar och avslå andra. Utifrån 
”beredningstvånget” i kommunallagen kan Kommunfullmäktige dock inte ändra eller lägga 
till nya beslutsmeningar som inte beretts av Kommunstyrelsen eller annat behörigt organ. 

I Piteå kommuns ärendehandbok (Anvisning för ärendeprocessen) finns det formuleringar 
som används för olika typer av beslut. Det är viktigt att alla nämnder, styrelsen och 
Kommunfullmäktige använder samma språkbruk för att undvika missförstånd och underlätta 
för medborgarna att förstå vilka besluts som fattats. Förslag/beslutsmeningar i motioner och 
medborgarförslag kan enligt ärendehandboken antingen Bifallas, Avslås eller Anses 
färdigbehandlade. Den sistnämnda är att likställa med motionens föreslagna Besvaras. Det ser 
lite olika ut i olika kommuner om man använder besvarad eller färdigbehandlad men 
betydelsen är densamma, ärendet avslutas utan åtgärd. 

Kommunledningsförvaltningen anser med det motion besvarad och föreslår 
Kommunfullmäktige att anse motionen färdigbehandlad. 

Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Som Kommunledningsförvaltningen förklarat i sitt yttrande fungerar det redan idag som 
motionären önskar i sin motion, därför föreslår jag att Kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad.” 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



  
  

  

 
 

  
 

   

   

  
 

   
  

 

 
        

 
 

         
 

 
                 

          
                  

     
                
               

              
  

 
              
                

 
 

                  
                     

              
              

             
 

                  
             

 
               

      
 

 
           

  
 

        
 

 
            

            

____________ 

____________ 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 59 (64) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-24 

Page 59 of 382

§ 200 
Medborgarförslag - Byanämnd 
Diarienr 19KS504 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om byanämnd. 

Ärendebeskrivning 
Det har inkommit ett medborgarförslag rubricerat Byanämnd. Förslagsställaren yrkar 
följande: 

Enligt Översiktsplaneringen så har vi en hel del att ta tag i. i byarna. Detta kommuner att 
innebära att vi behöver resurser och medel för olika ändamål. 
Kanske de större byarna skulle behöva ha en Nämnd i byn, som tar hand om frågor som just 
berör byarna, arbetstillfälle för byn. 
Tror att engagemanget bland byborna skulle bli större och att inte allt ska måsta ske ideellt. 
Lika lite som stan har den tiden, så är det lika för oss i byarna. 
När sedan Byanämnden tagit upp frågor som prioriterats, så tas kontakten med kommun och 
möte bokas. 

Vi och kanske fler byar skulle behöva en avlönad VAKTMÄSTARE som snabbt och enkelt 
kan ta hand om praktiska göromål. Som byarna själva kan lösa och då avlastar man också 
kommunen. 

Vi måste få igång våra ungdomar och barnfamiljer att jobba för sin by och det är också en 
fråga, hur gör vi? De kommer inte på möten, för de har fullt med annat. Hur når vi dem då, jo 
via Facebook, för där är många. Där har vi en stor nöt att knäcka. 
Idag har man andra sätt att umgås och ta till oss information, jo digitalt.
Engagemang och ”morötter” ger effekt och varför inte GÖRA OM OCH GÖRA NYTT. 

Lämnade in ett medborgarförslag som tog två år att få svar på och det är inte rimligt. Den 
frågan kan vara ”död” för länge sedan eller så har man gett upp. 

Hoppas innerligt att denna fråga blir prioriterad inför kommande budget och att den ses som 
en utveckling och möjlighet till nytänk. 

Kommunfullmäktige har 23 september 2019, § 229, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen 
för beredning. 

Kultur, park och fritidsförvaltningen samt Landsbygdsutvecklarens yttrande på 
medborgarförslaget. 

I kommunens Översiktsplan ÖP2030 som antogs 2016 har man identifierat fem stycken 
landsbygdscentra som kommunen ser som strategiskt viktiga för att bevara och skapa 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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förutsättningar för boende och arbete på landsbygden. Satsning på Landsbygdscentra är en del 
av kommunens arbete för hållbar utveckling i hela kommunen. Med målet att öka 
befolkningen och kunna erbjuda service för medborgarna ska olika förutsättningar tas tillvara. 
Riktlinjer och förslag ska teckna en helhetsbild över respektive ort och ange långsiktiga 
riktningar för utveckling av landsbygden och dess centra. 
I dessa Landsbygdscentra har kommunen idag en viss service, och målet är att bibehålla 
denna service för medborgarnas trygghet. Det kommunala åtagandet är att det ska finnas god 
samhällsservice, såsom skola, vård och omsorg vilket finns till stor del i dessa områden, ett 
kommunalt vård- och omsorgsboende saknas i Jävre. En kommunalt avlönad vaktmästare hör 
inte idag till ett kommunalt åtagande utan kommunens många verksamheter jobbar med 
utgångspunkt i olika åtgärdsplaner och skötselplaner. 

Föreningar i byar 
Utöver idrottsföreningarnas anläggningar finns det allmänna anläggningar där någon förening 
i byn ansvarar för driften. Exempel på sådana anläggningar är badplatser, vandringsleder, 
byacentrum områden. Under -90 och -00 talet hade flera föreningar i byar anställda 
vaktmästare med lönebidrag. Deras arbetsuppgifter bestod mestadels av att ta hand om driften 
av föreningsanläggningar. På grund av förändrade statliga regler för lönebidragsanställningar 
under -00 talet förändrades förutsättningarna, vilket har medfört att mer arbete måste göras 
med ideella krafter i större utsträckning än tidigare. 

I många byar samlas representanter för de olika föreningar för en gemensam dialog om byns 
utveckling och om deras möjlighet till finansiering av de åtgärder som de beslutat om.
Åtgärder som berör oftast de allmänna, gemensamma anläggningar, exempelvis badplatser. 
Det kommunala bidraget beviljas till upprustning och till driftkostnader riktade till speciella 
anläggningar. Det svåraste är, som medborgarförslaget tar upp, att någon ska sköta om den 
dagliga driften för de gemensamma anläggningar eller andra åtgärder som berör de 
gemensamma i byn. 

Kultur, park och fritids verksamhet i byarna 
Fastighetsförvaltningen har anställd personal som ansvarar för idrottsanläggningarna på 
dagtid och kultur, park och fritid i samarbete med föreningar ansvarar över tillsyn på 
kvällstid. 

Föreningsservice 
Föreningsservice, en ideell förening, har funnits sedan -90 talet och har till uppgift att utföra 
olika slags tjänster till föreningslivet, allt från kopiering, bokföring till vaktmästartjänster. De 
flesta tjänsterna utförs av personer med lönestöd. 
Om intresset i byarna finns kan Föreningsservice erbjuda tjänster som alternativ mot en rimlig 
kostnad för personal och uthyrning av utrustning, detta bör då samordnas med flera byar i 
visst område. Föreningsservice har utrustning för sådana uppdrag när de besitter anställda i en 
pool samt har utrustning och maskiner, traktorer, klippning, röjning m.m. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 9 juli 2020 
Endast en handfull kommuner använder sig av kommundelsnämnder, de vill säga nämnder 
som utgår från geografiska områden i kommunen. Göteborg har så sent som i november 2019 
beslutat avskaffa sina stadsdelsnämnder. Piteå har i likhet med de flesta kommuner delat upp 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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nämndsansvaret på olika verksamhetsområden där nämnden har ansvar för hela den 
geografiska kommunen. 

För samråd gällande utveckling på landsbygden finns det landsbygdspolitiska rådet med 
representanter för olika intresseorganisationer på landsbygden. 

Kommunledningsförvaltningen ser inte att landsbygdens utveckling skulle gynnas av 
specifika landsbygdsnämnder utan förordar fortfarande att nämnderna fördelas utifrån 
verksamhetsområden. 

Medborgarförslaget tar även upp att byarna skulle ha specifika vaktmästartjänster. Alla 
kommunala verksamheter har vaktmästartjänst. Inte heller dessa är dock geografiska utan 
utgår från behov där vaktmästeriet utför de arbeten som beställs av verksamheten. 

Med utgångspunkt i detta samt kultur och fritidsnämnden yttrande föreslår 
Kommunledningsförvaltningen att medborgarförslaget avslås. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) avger följande yttrande. 

”De i översiktsplanen utpekade landsbygdscentra syftar till att behålla noder på landsbygden 
med kommunal service som kan serva området omkring. Jag tycker det är av största vikt att 
befolkningen och organisationer på landsbygden är med och samråder om utvecklingen både 
allmänt och i det egna närområdet. Jag tror dock inte kommundelsnämnder eller liknande är 
lösningen på detta. Vi måste hålla ihop Piteå som en kommun där alla verksamheter tar ansvar 
för utvecklingen i hela kommunen. 

Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.” 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 201 
Medborgarförslag - Grön hälsoväxling 
Diarienr 19KS497 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om grön 
hälsoväxling. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit rubricerat enligt ovan som yrkar följande: 

Detta förslag går i korthet ut på att personal har, om arbetet tillåter det möjlighet att använda 
upp till 30 min av sin arbetstid per dag till att manuellt ta sig till -och från arbetet. Detta kan 
exempelvis handla om att gå, springa, cykla eller åka inlines till sitt arbete. Denna tid skall 
vara utöver den ordinarie friskvårdstimmen. 

Dessutom anförs i medborgarförslaget: 

Få saker får vara oemotstridda i vårt samhälle idag, men att biltrafik är dåligt för vår miljö och 
att vardagsmotion är viktigt för vår hälsa är faktiskt två delar som man sällan hör någon 
argumentera emot. Därför tycker jag att Piteå kommun skall visa, framfötterna och införa vad 
jag kallar för en "grön hälsoväxling". Här ges människor en möjlighet att lämna bilen hemma 
och ändå inte tappa dyrbar tid med familjen och vännerna. Tyvärr väljer många idag att trots 
att de bor nära att ta bilen till sitt arbete för att antingen inte tappa tid på "flextiden" eller för 
att hinna hem till barnens aktiviteter och liknande. Forskningen visar att 30 min fysisk 
aktivitet per dag både minskar risken för hjärtkärl-sjukdomar, minskar den psykiska ohälsan 
och även gör oss mer effektiva då vi väl arbetar (regelbunden motion gör oss bättre på att 
planera, koncentrera oss, komma ihåg saker och ta till oss av information. Vi blir också bättre 
på att lösa krävande uppgifter). På detta sätt skulle arbetsgivaren få en effektivare arbetstagare 
och lägre sjukfrånvaro, samt att vår planet får en chans att överleva till våra barnbarns dagar. 
Miljömässigt vet vi också att kortare resor med en kall bil proportionellt förorenar miljön mer 
än längre resor. 
Friskare människor och en friskare planet= ALLA vinner! 
Här nedan har jag kopierat in adresser till bra underlag till detta förslag och som är källor till 
det jag skrivit i ovanstående text: 

- https://ki.se/forsknlng/fa-upp-pulsen-30-mlnuter-per-dag 
- https://www.1177.se/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/rorelse-ar-livsvikligt/ 
- https://www.naturochmiljo.fi/vad_vi_gor/miljo_och_livsstil/article-28656-9653-lamna-
bilen-hemma-ak-med-andra 

Kommunfullmäktige har den 23 september 2019, § 228, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 19 december 2019 

Medborgarförslaget om grön hälsoväxling är ur många synvinklar ett intressant förslag. Dels 
för att det stödjer Piteå kommuns mål att vara en hälsofrämjande arbetsgivare som 
uppmuntrar fysisk aktivitet och samtidigt minska bilkörandet som ur miljöhänsyn är viktigt 
för klimatet. 

Det som gör förslaget svårt att anta är att förmånen blir kopplad till var man bor i förhållande 
till arbetsplatsen, inte till anställningen i Piteå kommun. Att vi som arbetsgivare skulle 
erbjuda förmåner som inte alla anställda kan ta del av beroende på var man bor, är inte 
förenligt med att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande: 
”Förslaget har en god grundtanke men förmåner kopplade till anställningen i Piteå kommun 
måste vara generella och inte beroende av vart man bor. Många av våra anställda bor så långt 
från arbetsplatsen att det inte är rimligt att t.ex. cykla till arbetet dagligen. Då är den 
friskvårdstimme som redan finns en bättre lösning, där den anställde själv kan disponera när 
och hur den ska tas ut. 

Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.” 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 202 
Information och fattade beslut angående Corona 
Diarienr 20KS231 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av information och fattade beslut 
angående Corona. 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Ylva Sundkvist informerar vid sammanträdet. 

Ylva Sundkvist meddelar att ledningsgruppen har haft regelbundna möten under sommaren, 
inga nya Coronafall har konstaterats och bemanningen på boenden har fungerat bra i sommar. 

Eftersom situationen har förändrats med minskade sjukdomsfall har planeringsmötena för 
hela staben avslutats 12 augusti. Fortsatta frågor kommer att behandlas i ordinarie 
ledningsgrupp två gånger i månaden. 

Respektive chef beslutar om arbete får och kan ske på distans. 

Oro finns för hur besöksnäringen och konferensverksamhet ska klara hösten. 

Kontroller vid restauranger har fungerat bra. 

Kommunen har rapporterat gult läge till Länsstyrelsen, viss påverkan i kommunen, eftersom 
vår besöks- och butiksnäring drabbas i detta läge. 

Cederkliniken har meddelat att personal inom vård och omsorg för kommunen kan prioriteras 
för testning. Företagshälsovården kan prioritera övrig personal. 
Regionen har även uppgett att kommunen kan få använda egna sjuksköterskor för testning av 
personal, Piteå kommun har sagt nej till detta eftersom det varken finns resurser eller 
organisation för detta. 

Inför skolstarten, kommer endast åk 1 att vistas på gymnasieskolan under de första två 
dagarna, undervisning för övriga kommer att ske på distans. Utglesning är gjorda i skolans 
lokaler. 

Genomlysning från IVO på Berggården pågår. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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