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§ 24 
 

Unga tycker 2020 
Diarienr 21KS63 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av rapporten, Unga tycker 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Veronica Holmström och Anette Christoffersson, Processledare informerar vid sammanträdet. 
  
I Piteå kommun finns fem olika metoder för att ge unga en möjlighet till inflytande; Unga 
tycker, Student tycker, Unga frågar, Unga granskar och Unga kommunutvecklare. Unga 
tycker genomförs som en enkätundersökning varje år under oktober månad. 
 
Antalet unga som deltar i undersökningen har fortsatt öka i år igen fastän det inte gått 
genomföra samtliga event som planerat på grund av pandemin. Årets Unga tycker handlar om 
mötesplatser. 
 
Den vanligaste mötesplatsen är hemma hos varandra. Ett vanligt sätt att mötas är även via 
sociala medier på Internet. Många träffas även utomhus. Det går inte säga om det beror på 
pandemin eller om det tillhör det ”vanliga” att mötas utomhus. Det är fler killar än tjejer som 
väljer att träffas utomhus. Tjejer väljer i större utsträckning att träffas på café och galleria. 
 
Nästan hälften av de unga som svarat på enkäten är positiva till de mötesplatser som finns och 
en dryg fjärdedel är negativ till mötesplatserna. Killarna är mer nöjda än tjejerna med 
mötesplatser. Tjejer svarar i högre grad att de inte vet om de är nöjda. Eleverna i Hortlax, 
Bergsviken, Hemmingsmark, Blåsmark är mest positiva till mötesplatserna jämfört med de 
andra områdena. 
 
Det som saknas är både aktiviteter och mötesplatser. Vad gäller aktiviteter så önskas något 
roligt och saker att göra för ungdomar. Det är flera som önskar en ungdomsgård eller en plats 
att vara, som mötesplats. 
 
Det finns många olika mötesplatser som fungerar. Några exempel är utomhus, badplatser, 
Badhusparken, Nolia, Skolan, Skateparken med flera. Det som gör att mötesplatserna 
fungerar är att det finns möjlighet att träffas och umgås. Det finns dessutom fler orsaker till att 
en mötesplats fungerar som är kopplat till den specifika platsen. 
 
Beslutsunderlag 

 Rapport Unga tycker 2020 
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§ 25 
 

Årsredovisning av Kommunstyrelsens förvaltning 2020 
Diarienr 21KS91 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för kommunstyrelsen 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2020 för 
kommunstyrelsen enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning 2020 Kommunstyrelsen 
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§ 26 
 

Medfinansiering - Filmpool Nord 
Diarienr 21KS130 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar verksamhetsstöd med 17 kr/invånare under 2021–2023, vilket 
motsvarar ca 719 219 kr/år enligt aktieägaravtalet för 2020. 
 
Medel hänvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck 
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Sökande är Filmpool Nord AB. Bolaget ägs av Region Norrbotten till 32,86% och resterande 
ägarandelar är fördelade på elva av länets kommuner. Arjeplog, Boden, Jokkmokk, Kalix, 
Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. I aktieägaravtalet förbinder 
sig kommunerna att ge ett verksamhetsbidrag på17kr per invånare och år förutom Luleå och 
Boden. Luleå betalar 4 miljoner + 1kr/invånare och Boden 17kr/invånare + 168 000 extra 
eftersom de köpte Haparanda kommuns aktier. Piteås senaste beslut för perioden 2018–2019 
togs vid sammanträdet den 2018-08-20 §122. 
 
Allmänt om verksamheten. 
Filmpool Nord är en regional filmorganisation vars uppdrag täcker film/tv/rörlig bild som 
bransch, näring, kulturellt uttryck och pedagogiskt verktyg. Bolaget investerar i film- och 
tvproduktion samt ger personellt och tekniskt stöd till professionella semiprofessionella, 
talanger, föreningar, pedagoger, barn och unga. Bolaget grundades 1996 och verksamheten 
bedrivs över hela Norrbotten och har sitt säte och kontor i Luleå samt Studio Nord i Boden. 
 
Under 2019 kom totalt 59 ansökningar in, 20 för kortfilm och 39 för dokumentärer. Det togs 
nio samproduktionsbeslut om dokumentärfilm och sju beslut om kortfilmer. Inom 
dokumentärfilm var 93% av produktionerna gjorda av norrbottningar i Norrbotten. Inom 
kortfilm var 73% av produktionerna norrbottniska och 81% av filmerna producerades av 
bolag i de nordligaste länen. 
 
Verksamhetens mål. 
Filmpool Nord ska utveckla den regionala filmbranschen och intresset för värdefull film- och 
tv-produktion som en viktig kulturgärning som bidrar till Norrbottens utveckling. 
Satsningarna ska ge direkta eller indirekta intäkter till länets näringsliv samt främja 
filmkulturell verksamhet i Norrbotten. Filmpool Nord ska: 
 
• Vara länets expertorgan 
• Medverka till ökad film-och tv-produktion i Norrbotten 
• Utveckla den regional filmbranschen 
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• Arbeta med film för barn och unga 
• Främja spridning och visning 
• Följa den tekniska utvecklingen 
• Marknadsföra Norrbottens om filmregion 
• Medverka till fler filmberättelser från norra Sverige 
• Poängtera hållbarhetsaspekter 
• Bygga långsiktiga relationer 
• Synliggöra samhällsnyttan 
• Utveckla ägardialogen samt utveckla Studio Nord som kreativ yta för kulturella och kreativa 
näringarna i norra Sverige 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande: 
Filmpool Nords två huvuduppdrag är att vara ett produktionscentrum för långfilm, 
audiovisuella verk och tv-drama samt att vara ett regionalt resurscentrum innefattande bland 
annat filmpedagogik, barn-och ungdomsverksamhet, talangutveckling, digital utveckling, 
visning och spridning av film, kulturella frågor och biograffrågor. Sammantaget är det 
Kommunledningsförvaltningens rekommendation att tillstyrka ett verksamhetsstöd på 17 
kr/invånare för år 2021–2023. Det är Kommunledningsförvaltningens bedömning att 
verksamheten har ett väl utformat ägardirektiv som ger bolaget en relevant inriktning. 
Medfinansieringen för Piteå kommun står väl i proportion till övrig finansiering. 
------- 
Information från Sandra Warg VD Filmpool Nord, vad Piteå kommun fått ut av 
medfinansieringen. 

 9 hela sommarveckor – ungdomar göra feriefilm från ax till limpa. En stor 
satsning med många inblandade. Vi hade filmpremiär i Piteå av The Magnettes 
innan corona bröt ut i februari. 

 Arrangerade ”Ung film i norr” – med flesta deltagare från Piteå – en tävling i film 
för norrbottningar där vinnaren går vidare till nationella tävlan. Filmvisning på 
biograf i Piteå. Priser delades ut till ungdomar i Piteå. 

 Startade upp ung hjärta film 2020 för de yngsta, deltagare från Piteå pågår nu. 
(kurs för de yngre i hur du gör film) 

 Bidragit med filmriket.com och tillhörande playtjänst till olika skolor med 
pedagogik och hela utbudet. 

Piteå är en aktiv part för Filmpool Nord, vi har lätt att samarbeta där och Piteå har många 
filmintresserade ungdomar. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Mats Dahlberg (MP), Anna Bergström (V) och Anders Nordin (SLP): 
bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
  
Håkan Johansson (M) och Johnny Åström (SJV): avslag till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
  
Anteckning 
Majvor Sjölund (C): se över möjligheterna att samverkan mer med Acusticum.  
 
Beslutsunderlag 

 §16 KSAPU Medfinansiering - Filmpool Nord 
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§ 27 
 

Medfinansiering - Träcentrum Norr 
Diarienr 21KS132 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet TräCentrum Norr med 100 tkr för år 2021, 100 
tkr 2022 och 100 tkr för 2023, totalt 300 tkr. 
 
Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 
  
Reservation 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
TräCentrum Norr (TCN) är en centrumbildning vid Luleå tekniska universitet, vars syfte är att 
öka samarbetet mellan akademi, offentlig verksamhet och industri inom den trämekaniska 
industrin och trähusbyggande. TCN´s medlemmar är Sveaskog, Setra, SCA Wood, Norra 
Timber, Holmen Timber, Derome Plusshus, Lindbäcks Bygg, Martinsons Trä, Sågab, 
Sågverken Mellansverige, RISE Research Institutes of Sweden, Luleå tekniska universitet, 
Skellefteå kommun och Piteå kommun. TräCentrum Norr har en styrelse med en majoritet av 
ledamöter från industriella parter. 
 
TCN´s vision är att genom nya/utvecklade processer, produkter och tjänster göra det möjligt 
för den regionala och den nationella svenska träindustrin att öka förädlingsvärde, öka 
effektivitet, erhålla stärkt konkurrenskraft och därmed öka tillväxten inom sektorn till gagn 
för såväl företag och bransch som hela samhället. TCN har varit involverat i ett stort antal 
forsknings- och utvecklingsprojekt och ett 80-tal slutrapporter har publicerats, vilka även 
finns tillgängliga för alla på TCN´s hemsida. 
 
Verksamhet 
Under år 2019 omorganiserades TCN så att en mindre, effektiv och en mer dynamisk styrelse 
har valts av stämman där alla parter i TCN deltar. Av 7 personer i styrelsen representerar 5 
personer industriella parter. Den nya styrelsen har fattat beslut i snabbare takt och fler möten 
har hållits. Under 2019 har 12 nya projekt beviljats vilket motsvarar medel för 3,3Mkr. 
 
Under perioden 2016 till 2018 var TCN´s medel till stor del bundna i offentliga forsknings- 
och innovationsprogram. Detta har förändrats under 2019 då de flesta av projekten är 
direktfinansierade av TCN och har i många fall en tillämpad inriktning. Projekten kan 
kategoriseras i 4 olika delar: 
- skog-sågverkskedjans optimering 
- byggprodukters funktion och egenskaper 
- förbättrade sågverksprocesser 
- mätteknikutveckling. 
 
TräCentrum Norr söker stöd under en 3-årsperiod, 2021-2023 med sammanlagt 300 tkr från 
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Piteå Kommun. 
 
Verksamhet 2020 
2020 har präglats av ett starkt arbete för att skapa, starta och driva projekt. Idag så deltar TCN 
i och driver 25 projekt för totalt 9,9 miljoner kr. De flesta av projekten har karaktären av nära 
tillämpning, nytta och innovation för näringslivet. Under 2020 slutrapporterades 3 projekt 
med en omslutning av 0,7 miljoner kr, och under 2021 så förväntas ca 20 projekt att slutföras 
för ca 8 miljoner kr. 
 
Projekten kan kategoriseras i 4 olika delar; skog-sågverkskedjans optimering; byggprodukters 
funktion och egenskaper; förbättrade sågverksprocesser och mätteknikutveckling. TCN har 
särskilt fokuserat på frågor kring hållbarhet i processer och byggande under året samt 
möjligheterna med AI och maskininlärning. Detta har varit tema för föreläsningar under 
stämmorna. 
 
TCN har under 2020 fortsatt att nätverka digitalt med framförallt nationella 
branschorganisationer som Svenskt Trä, Träbyggnadskansliet och Skogsindustrierna med 
syfte att påverka forskningsfinansiering långsiktigt och stötta frågor kring 
kompetensförsörjning, vilket bidragit till ett nytt forskningsprogram CT WOOD (LTU 
Träteknik) och uppdragsutbildningar för träteknik vid LTU som lanseras i början på 2021. 
 
TCN ingår också i ett lokalt träinnovationskluster som samordnas av Trästad Skellefteå. TCN 
har bedrivit marknadsföring via sociala medier, lokal press, konferenser och branschtidningar 
under året och direkta digitala kontakter har tagits med medlemmar. TCN har under 2020 
startat med utgivning av ett nyhetsbrev med 2 publiceringar i mars och oktober. 
 
Budget TräCentrum Norr 2020 
Intäkter 
Lindbäcks 300 000kr 
Martinsons 600 000kr 
Norra Skogsägarna 400 000kr 
Setra 500 000kr 
SCA 1 000 000kr 
Sveaskog 250 000kr 
Sågverken Mellansverige 300 000kr 
Sågab 200 000kr 
Derome 100 000kr 
Holmen 400 000kr 
Piteå kommun 100 000kr 
Skellefteå kommun 1 250 000kr 
Överfört från år 2018 677 000kr 
Överförs till år 2020 -1 478 000kr 
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Summa intäkter  4 599 000kr 
 
Kostnader 
Ledning och administration 1 665 000kr 
Marknadsföring 150 000kr 
Diverse projekt (se ovan under verksamhet 2019) 2 784 000kr 
Summa kostnader 4 599 000kr 
 
Kommentar till budget: 
Historiskt sett vet vi att Skellefteå kommun sedan lång tid satsat starkt på Campus Skellefteå 
och träutveckling tillsammans med LTU i Västerbotten. TCN har utvecklingsplaner att 
tydligare arbeta med mer anknytning till Piteå men även Luleå och Regionen Norrbotten. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Piteå Kommun även fortsättningsvis bör 
delta i denna centrumbildning vid Luleå Tekniska Universitet. Det finns flera framgångsrika 
företag inom förädling av träråvara i Piteå kommun. Genom denna centrumbildning har de 
utvecklingsbenägna företagen stärkt sin konkurrenskraft genom ökat samarbete med 
akademin samt den offentliga verksamheten. På så sätt stärker man företaget och genererar 
förhoppningsvis fler arbetstillfällen i kommunen. Fler av Piteå kommuns 
”träförädlingsföretag” har uttalat sig mycket positivt om projekten som TCN har genomfört. 
 
Genom att flera av våra företag har varit med i detta projekt så främjar man näringslivet i 
Piteå eftersom man stärker upp bland annat underleverantörskedjan med verkstäder, 
modulbyggen med mera, så att fler får jobb och bidrar till kommunens utveckling. 
 
Piteå kommuns insats står i proportion till övriga finansiärer. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Johnny Åström (SJV) och Håkan Johansson (M): bifall 
till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
  
Anders Nordin (SLP): avslag till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
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§ 28 
 

Begäran om medel ur centrala potten - Infartsväg till särskilt boende 
Diarienr 21KS142 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar investeringsmedel på 2 mkr för projektering och påbörja arbetet 
med att anlägga infartsväg till nytt särskilt boende för äldre. 
 
Medel lyfts från Kommunstyrelsens centrala pott för nytt särskilt boende för äldre. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2019-11-27 § 246 om att fortsätta projektering av nytt särskilt 
boende för äldre med 80 lägenheter på Strömnäsbacken. Byggstart är planerad till våren 2022. 
För att möta detta behov behöver Samhällsbyggnad projektera och bygga väg till området 
under 2021.  
 
Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan (VEP) 2021 - 2023 och årsbudget 2021 avsatt 10 
miljoner kr för nytt särskilt boende för äldre. Samhällsbyggnad äskar 2 miljoner kronor från 
det som finns reserverat i VEP 2021 för att projektera och påbörja arbetet med infrastruktur 
till området där boendet ska uppföras. Äskandet är exklusive tillhörande gång- och 
cykelbana.  
Samhällsbyggnad återkommer med fortsatt plan och äskande för området i VEP 2022 - 2024.  
------- 
Delegationsbeslut 2021-02-10 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner begäran om att 2 miljoner kronor från reserverade 
investeringsmedel i VEP 2021 - 2023 för nytt särskilt boende lyfts från Kommunstyrelsens 
centrala pott för att projektera och påbörja arbetet med att anlägga väg till området så att 
byggstart av boendet kan ske våren 2022.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. 
 
Yrkanden 
Karl-Erik Jonsson (M): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 29 
 

Informationshanteringsplaner för Kommunledningsförvaltningen 
Diarienr 21KS37 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Informationshanteringsplan för Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunstyrelsen uppmanar 
samtliga nämnder att anta den kommungemensamma delen av Informationshanteringsplanen. 
 
Ärendebeskrivning 
I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndighetens skyldighet att svara för 
arkivbildning och arkivvård, bla framgår att allmänna handlingar inte får gallras utan 
gallringsbeslut. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 
1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
3. forskningens behov. 
 
I arkivvården ingår att myndigheter enligt 6 § Arkivlagen ska upprätta en systematisk 
förteckning över sina handlingar, för Kommunstyrelsen motsvaras detta av en 
Informationshanteringsplan, (tidigare Dokumenthanteringsplan). 
 
Informationshanteringsplanen (IHP) är processbaserad, till skillnad från tidigare planer som 
utgått från pappersburna rutiner. IHP tar fasta på informationens rörlighet, det faktum att 
fysisk lagring är föränderlig över tid och fångar upp mycket mer information om varje 
handling än tidigare Dokumenthanteringsplan. 
 
Den nya Informationshanteringsplanen ska ha sin utgångspunkt i Kommunstyrelsens 
upprättade klassificeringsstruktur som beslutades i Kommunstyrelsen 2020-01-13, §21. Den 
representerar samtliga verksamheter ur ett processorienterat perspektiv. Det innebär i korthet 
att: 
- informationen/handlingarna redovisas utifrån kommunens verksamhetsområden och dess 
processer 
- informationen/handlingarna beskrivs med olika hanteringsanvisningar som t.ex. 
gallringsfrister, om de ska bevaras, var de förvaras m.m. Det är dessa hanteringsanvisningar 
som utgör stommen i informationshanteringsplanen. 
 
Informationshanteringsplanen ersätter tidigare beslutad Dokumenthanteringsplan. Fortsatt 
inventering och kartläggning av handlingar som kvarstår kommer att tas till beslut när dessa 
är färdigställda. 
 
Informationshanteringsplanen innehåller hanteringsanvisningar både för handlingar som är 
specifika för Kommunstyrelsen samt kommunövergripande, d.v.s. handlingar som hanteras av 
alla nämnder samt Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har helhetsansvar för beslut som 
är kommunövergripande och ska se till att hanteringen är effektiv och ändamålsenlig, 
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samtliga nämnder bör därför anta den kommungemensamma delen av 
informationshanteringsplanen enligt Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen 
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§ 30 
 

Dokumenthanteringsplan för stab- och kanslienheten, 
Tillväxtenheten och Konsumentutskottet - upphävande 
Diarienr 21KS144 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Dokumenthanteringsplan för stab- och kanslienheten, 
Tillväxtenheten och Konsumentutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
I arkivvård ingår att myndigheter enligt 6 § Arkivlagen ska upprätta en systematisk 
förteckning över sina handlingar, för Kommunstyrelsen motsvaras detta av en 
Informationshanteringsplan, (tidigare Dokumenthanteringsplan). 
 
Denna Dokumenthanteringsplan från 2003-09-29 § 171 upphävs eftersom 
Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram en ny Informationshanteringsplan (IHP) som 
är processbaserad. 
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§ 31 
 

Riktlinjer för offentlig plats och gaturum 
Diarienr 20KS607 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats och gaturum. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad fick den 2019-01-21 i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en översyn av 
intilliggande dokument till det styrande dokumentet Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats 
och gaturum. 
 
Översynen har syftat till att minska mängden intilliggande dokument och har resulterat i ett 
förslag där följande bilagor har arbetats in i respektive styrande dokument: 
- en bilaga till ’Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats och gaturum 
- två bilagor till ’Riktlinjer för uteserveringar 
- två bilagor till ’Riktlinjer för skyltning 
 
I samband med översynen har redaktionella ändringar gjorts i de tre dokumenten i syfte att 
förtydliga riktlinjerna och underlätta vid handläggning och beslut. Samtliga dokument har 
även granskats ur ett barnperspektiv. 
 
Förutom redaktionella ändringar består revideringen i huvudsak av följande: 
Riktlinjer för offentlig plats och gaturum 
- nya regler kring användning av torghandelsplats där ny hänvisning görs till ’Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Piteå kommun’, där lokala torgföreskrifter fastställts (KF 
2020-05-18) 
- förtydliganden kring ansökningsprocessen 
- förtydliganden utifrån barnperspektivet 
- parallellt med denna revidering/översyn har en utredning gällande placering av valstugor på 
Byxtorget genomförts. Det alternativ som antas i utredningen ska utgöra en del, med text och 
karta, under avsnitt ’Allmänna val och valstugor’. Om en ny placering antas ska specifika 
måttkrav för valstugor skrivas in i riktlinjerna, detta i syfte att säkerställa att stugorna ryms på 
den nya platsen. Se fortsättning av ärende nedan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-10 § 234 att godkänna förslag till reviderade 
version av Riktlinjer för offentlig plats och gaturum. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta revideringarna samt upphäver 
den tidigare versionen. 
----- 
Samhällsbyggnad fick 2019-01-21, § 27, i uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten för placering av valstugor på Byxtorget, längs med Storgatan. 
 
Samhällsbyggnad (Trafik) har tillsammans med Kultur, park och fritid (avdelningen Park) 
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utrett möjligheten till placering av valstugor på Byxtorget. Byxtorget är, framförallt 
sommartid, en välbesökt och uppskattad mötesplats i centrum där besökare och pitebor kan 
uppehålla sig. Offentlig plats på torget upplåts även för olika aktiviteter. 
 
Utgångspunkter i utredningen har varit att upprätthålla en fri gatubredd om minst 3,5 m för att 
försäkra en fungerande räddningsväg för utryckningsfordon samt att de bänkar som finns 
placerade på Byxtorget ska kunna vara kvar om än valstugorna får ny placering. Ytterligare en 
förutsättning i utredningen har varit att placeringen inte ska blockera flödet för 
förbipasserande längsefter Storgatan. Ränndalar och taktila plattor ska lämnas fria. 
 
Utredningen har resulterat i tre alternativ: 
Nollalternativet - Valstugorna behåller sin nuvarande placering längs Uddmansgatan. 
Alternativ 1 - Torgets bänkar flyttas fram mot Storgatan för att ge plats åt vardera fem 
valstugor som placeras i båge på varje sida om Storgatan. 
Alternativ 2 - Valstugorna placeras på rad längs Storgatan med fem stugor på vardera sida och 
bänkarna (likt alternativ 1) flyttas fram mot Storgatan. 
 
Resultatet av utredningen, för- och nackdelar med de olika alternativen samt kartor finns 
presenterade i bifogad utredning. 
----- 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-10 § 233 att föreslå Kommunstyrelsen att 
välja placering av valstugor på Byxtorget enligt något av följande två förslag beskrivna i 
bifogad utredning: 
1. Torgets bänkar flyttas fram mot Storgatan för att ge plats åt vardera fem valstugor som 
placeras i båge på varje sida om Storgatan. 
2. Valstugorna placeras på rad längs Storgatan med fem stugor på vardera sidan och bänkarna 
flyttas fram mot Storgatan (likt alternativ 1). 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till reviderad riktlinje föreslås antas med ändring att 
avsnittet om ansökningsprocessen läggs sist i dokumentet. Både alternativ 1 och 2 bedöms 
som möjliga för placering av valstugor på Byxtorget. 
 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats och gaturum 
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§ 32 
 

Riktlinjer för uteservering 
Diarienr 20KS609 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för uteserveringar att gälla till och med 31 december 2021. 
  
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra dialog med 
näringsidkarna och redovisa skriftligen till Kommunstyrelsen innan nästa förslag till 
revidering av riktlinjen presenteras. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad fick den 2019-01-21 i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en översyn av 
intilliggande dokument till det styrande dokumentet Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats 
och gaturum. 
 
Översynen har syftat till att minska mängden intilliggande dokument och har resulterat i ett 
förslag där följande bilagor har arbetats in i respektive styrande dokument: 
- en bilaga till ’Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats och gaturum’ 
- två bilagor till ’Riktlinjer för uteserveringar’ 
- två bilagor till ’Riktlinjer för skyltning’ 
 
I samband med översynen har redaktionella ändringar gjorts i de tre dokumenten i syfte att 
förtydliga riktlinjerna och underlätta vid handläggning och beslut. Samtliga dokument har 
även granskats ur ett barnperspektiv. 
 
Förutom redaktionella ändringar består revideringen i huvudsak av följande: 
 
Riktlinjer för uteserveringar 
- förtydliganden kring byggda golv och ansökningsprocessen, del av Sundsgatan ingår nu i 
områdesspefika riktlinjer 
- omstrukturering pga. inarbetande av tidigare bilagor 
- förtydliganden utifrån barnperspektivet. 
---- 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-10 § 234 att godkänna förslag till reviderad 
version av Riktlinjer för uteserveringar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta revideringarna samt upphäva 
tidigare version. 
------ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
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Förutom föreslagna ändringar från Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att avsnittet om 
ansökningsprocessen läggs sist i riktlinjen samt att flödesschemat på sid 11 samt 
kontaktuppgifter till Piteå kommun sid. 13, stryks. Dessa uppgifter bedöms inte behövas i 
riktlinjen. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V), Johnny Åström (SJV), Majvor Sjölund (C), Helén 
Lindbäck (KD), Marika Berglund (C) och Anders Nordin (SLP): bifall till Kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskotts förslag med ändring av giltighetstid till 2021-12-31 samt att 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra dialog med näringsidkarna och 
redovisa skriftligen till Kommunstyrelsen innan nästa förslag till revidering av riktlinjen 
presenteras. 
  
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M): avslag till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
  
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för uteserveringar 
 §29 KSAPU Riktlinjer för uteservering 
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§ 33 
 

Samverkansavtal mellan Älvbyn och Piteå kommun inom Geografisk 
Informationsteknik, MBK och KFF 
Diarienr 21KS125 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Samverkansavtal mellan Älvsbyns och Piteå kommun inom 
Geografisk Informationsteknik, MBK och KFF. 
 
Ärendebeskrivning 
Mellan Piteå kommun och Älvsbyn kommun har samverkansavtal avseende utveckling av 
Geografisk Informationsteknik (GIT), mätning, beräkning och kartering (MBK) och 
eventuellt framtida KFF (Kommunal förrättningsförberedande verksamhet) arbetats fram. 
 
Samverkansavtalet innebär att avtalsparterna tar ansvar för att gemensamt utveckla 
tillämpningen av Geografisk Informationsteknik samt mätnings-, beräknings och 
kartverksamheten i de ingående organisationerna samt att gemensamt förbereda 
organisationerna för att kunna bilda kommunala förrättningsföreberedande kommuner. 
 
Syftet med samverkan är att uppnå ett effektivt användande av respektive kommuns tekniska 
och personella resurser inom området Geografisk Informationsteknik och MBK, samt att 
samverka organisatoriskt med att skapa förutsättningar för att kunna bilda KFF-kommuner. 
 
Samverkan syftar till att dels möjliggöra för Älvsbyn att ha tillgång till teknisk infrastruktur 
(GIS plattform, mätutrustning och IT-infrastruktur för kartering) samt den kompetens som 
krävs för att hantera drift, underhåll och utveckling av densamma, dels att för Piteå kommun 
förstärka de personella resurserna för att svara upp mot de gemensamma behoven. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
strykning av stycket "Uppdrag utöver grunduppdraget". 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Samverkansavtal mellan Älvsbyn och Piteå kommun inom Geografisk 
Informationsteknik, MBK och KFF 

 §19 KSAPU Samverkansavtal mellan Älvbyn och Piteå kommun inom Geografisk 
Informationsteknik, MBK och KFF 
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§ 34 
 

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
(skolmiljarden) 
Diarienr 21KS89 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att statligt stöd som erhålls inom Skolmiljarden fördelas mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen baserat på antal elever i 
åldrarna 6-19 år. Förskola 22%, Grundskola 50%, Gymnasieskola 17% och Vuxenutbildning 
10%. 
 
Ärendebeskrivning 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför förstärks det statliga stödet 
till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, 
trots pandemin. Pengarna ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–
19 år i kommunen. Medlen får användas brett för insatser i hela skolväsendet, det vill säga till 
exempel inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. 
 
Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas ut i februari och 
den andra hälften betalas ut i juni. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och 
fristående skolor. 
 
Fördelningsnyckeln som används av Skolverket för att fördela medel mellan kommunerna 
baseras på antal elever i åldrarna 6-19 år. Det är därför rimligt att använda samma 
fördelningsnyckel för att fördela medel mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen. Det mest aktuella officiella nyckeltal för elevantal är det som 
rapporterades in till SCB oktober 2019. 
 
Bidraget ska även fördelas ut till fristående skolor. Regelverket anger att om kommunala 
skolor får tillskott till verksamheten ska motsvarande tillskott utgå till fristående skolor för att 
likabehandlingsprincipen ska fullföljas. (Skolförordningen 14 kap. 2§). 
 
Nyckeltal som har används: 
N18897-Elever i kommunal vuxenutbildning, hemkommun, antal 
N11807-Elever i förskola, hemkommun, antal 
N15835-Elever i grundskola F-9, hemkommun, antal 
N17820-Elever i kommunal gymnasieskola i kommunen, antal (Det finns inga fristående 
gymnasieskolor i Piteå kommun och bidrag till fristående baseras på andra parametrar än 
innevarande års budget och påverkas av Fyrkantssamarbetet.) 
 
Med hemkommun menas de elever som är folkbokförda i Piteå kommun och som Piteå 
kommun som huvudman har finansieringsskyldighet för. 
 
Utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Piteå kommuns 
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andel av Skolmiljarden fördelas utifrån senast officiella nyckeltal som anger de barn och 
elever som Piteå kommun har finansieringsskyldighet för. Fördelningen mellan förvaltningar 
blir därmed likvärdig, transparent och legitim. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen stödjer förslaget att fördela Skolmiljarden mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen baserat på antal elever i 
åldrarna 6-19 år. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Majvor Sjölund (C): bifall till Kommunledningsförvaltningens 
förslag med komplettering av procentsatserna i beslutet. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Fördelning av Skolmiljarden 
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§ 35 
 

Ansökan forskarskolan PROFS 
Diarienr 20KS436 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om medfinansiering av forskarskolan i samverkan med 
Luleå tekniska universitet (LTU). 
 
Ärendebeskrivning 
LTU driver en forskarskola för praktiknära skolforskning – PROFS. De har vänt sig till 
kommunerna i Norrbotten för medfinansiering i syfte att öka antalet doktorander till nästa 
omgång (en kostnad som innebär 5,5 mkr för Piteå kommun). LTU menar även att projektet 
skulle öka möjligheter till samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring. Vidare 
skulle forskarskolan bidra till att stärka LTU:s lärarutbildning och kvalitéten i 
lärarutbildningen skulle öka genom en tydlig forskningsöverbyggnad. Detta ses som en viktig 
kugge för att behålla lärarutbildningen vid LTU. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Forskarskolan innehåller både forskning och undervisning. Upplägget för LTU:s forskarskola 
innebär att undervisningen sker inom universitetet. Forskarskola finns även i Umeå men där 
är skillnaden att de som deltar i utbildningen undervisar i sina respektive hemkommuner. Med 
LTUs upplägg tenderar LTUs forskarskola framförallt gynna LTU och deras 
kompetensförsörjning. 
 
Att det finns en lärarutbildning i Norrbotten är viktigt och direkt avgörande för att säkra 
tillgången på lärare i framtiden, detta är en viktig regional utvecklingsfråga. Forskarskolan 
skulle inte primärt bidra till att säkra kompetensförsörjningen av lärare till Piteå kommun eller 
övriga kommuner i Norrbotten. Deras vilja är att utbilda fler forskare där argumentet för 
kommunerna är att det skulle bidra till att lärarutbildningen blir kvar. 
 
Samverkan och kopplingen mot LTU är viktig och prioriterad, därför har Piteå kommuns 
utbildningsförvaltning under många år på olika sätt samverkat med LTU, några exempel: 
 
- ULF, försöksverksamhet med praktiknära forskning för att utveckla nya (eller 
vidareutveckla existerande) samverkande strukturer, dvs. miljöer, mötesplatser, etc. som kan 
främja forskning och utveckling. 
- Samverkanstjänst om praktiknära skolforskning där Piteå kommun och LTU vill pröva, 
utveckla och utvärdera en modell för samverkanstjänst som ett led i en långsiktig samverkan 
mellan lärosäte och kommun kring praktiknära forskning. 
- Piteå Utbildningsvetenskapliga råd med huvudsakligt syfte att främja vetenskaplig 
verksamhet och föreslå strukturer för utveckling av skola och utbildning på vetenskaplig 
grund i Piteå. 
- Forskningssamverkan med LTU där Piteå kommun har haft en anställd skolforskare i syfte 
att analysera och problematisera erfarenheter med att integrera forskning och 
forskningsbaserat arbetssätt. 
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Utöver ovanstående har forskare från LTU även tillåtits genomföra forskningsprojekt i 
utbildningsförvaltningens verksamheter, lärare och rektorer har ”lånats” ut till LTU och där 
undervisat på såväl förskolelärar- som lärarutbildningen mm. En mer utförlig beskrivning av 
utbildningsförvaltningens samverkan med LTU finns i bilaga 1. 
 
Med hänsyn till ovanstående finns redan en god, utvecklande och symmetrisk samverkan med 
LTU. Därför anses en medfinansiering med 5,5 mkr till forskarskolan ej relevant. 
 
Beslutsunderlag 

 Bilaga ansökan forskarskolan PROFS 
 Samverkansavtal forskarskolan PROFS 
 Redogörelse för samverkan utbildningsförvaltningens - LTU 
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§ 36 
 

Medborgarförslag - Upprätta "Internservice" En arbetsplats/ 
verksamhet som servar anställda inom Piteå kommun 
Diarienr 20KS132 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget, upprätta "Internservice" En 
arbetsplats/verksamhet som servar anställda inom Piteå kommun, färdigbehandlat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har kommit in om att upprätta "Internservice" en arbetsplats/ 
verksamhet som servar anställda inom Piteå kommun. Förslagsställaren yrkar följande: 
 
Upprätta ett "Internservice" - en arbetsplats/verksamhet som servar internt, det vill säga servar 
anställda inom Piteå kommun, lokaliserad på Stadshuset. Liknande det som finns i Skellefteå 
kommun. 
 
Dessutom anförs i medborgarförslaget: 
Jag anser att detta skulle innebära både besparingar för kommunen samt en ökad service för 
anställda som behöver hjälp med olika saker. 
 
I dag finns det många olika och bra servicefunktioner inom Piteå kommun (Jag är 
kommunanställd), men det är väldigt utspritt och en del är också överbelastade, tex lokala IT-
administratörer. Jag var på studiebesök till Skellefteå kommun i höstas och då passerade jag 
deras Internservice och tyckte det verkade som ett riktigt bra koncept. Ett samlat internservice 
som servar kommunens anställda med väldigt många olika saker, se exempel längre ner. Jag 
har haft mejlkommunikation med en handläggare där och fått exempel på en del av den 
service de tillhandahåller. I deras Internservice finns även lnternpostavdelningen som delar ut 
post både i Stadshuset och ut på kommunala arbetsplatser inom en radie av ca två mil utanför 
stan. Jag tycker att sistnämnda service är särskilt intressant just nu eftersom det är ändringar 
på gång vad gäller postutdelningen inom Piteå kommun. Lokala postturer kommer att 
försvinna och om jag förstått det rätt så måste varje arbetsplats teckna egna avtal med 
Postnord (via Inköp) vilket kan komma att bli rätt kostsamt. 
 
Vi har även tappat Telemäklarna/Tell, de har kunnat hantera rätt många av våra frågor och 
hjälpt oss med mycket när det gäller mobiltelefoner. Detta är en förlust av service som vi 
redan märkt av då det genererar fler frågor till både administratörer och IT-administratörer. 
Hjälp och service med mobiltelefoner och surfplattor skulle också kunna vara en service som 
Internservice tillhandahåller. 
 
Här nedan kommer exempel på vad Internservice skulle kunna erbjuda av tjänster/hjälpa till 
med, jag har kopierat direkt från mejlet jag fått från Skellefteå kommun. 
 
"Vi servar hela Skellefteå kommuns anställda med allt möjligt som de kan behöva hjälp med. 
- Fotar och tillverkar passerkort 
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- Fotar och beställer Siths-kort (giltiga legitimationer för inloggning i vissa system) till 
Socialkontorets personal 
- Vi har nästan alla nycklar till hela kommunen som de anställda beställer och hämtar hos oss 
- Lämna ut arbetskläder till t.ex Äldreomsorgen 
- Vi har en tjänst som vi kallar Nyanställd, vilket innebär att när någon anställs ska chefen 
fylla i ett formulär på datorn och då går det beställningar dit det behövs för att få allt att 
fungera och vår del i det hela är att kalla personen till fotografering till passerkort, kolla om 
personen behöver nyckel, arbetskläder, namnskylt och informera om hur de anmäler konto för 
lön och annan nyttig information om kommunen. 
- Vi har fått mera och mera administrativa uppgifter, såsom lägga upp behörigheter i vissa 
system, lägga in allas sjukintyg i ett system så att lönehandläggare och chef kan se det m.m. 
En person hos oss sköter beställningar av varor till vissa avdelningar, lottning till en 
personalstuga som går att hyra i fjällen m.m. 
- En annan person har nyss tagit över en uppgift som samordnare av kurser inom kommunen. 
Vi har ett Callcenter där vi svarar på alla möjliga interna frågor, bland annat lösenordsfrågor 
och kopplar samtal vidare. 
- Vi delar lokal med Helpdesk som hanterar IT-support och Mobilsupport. 
Det är meningen att denna verksamhet ska flytta till Internservice organisatoriskt inom de 
närmaste månaderna. 
- Vi har även en Verksamhetsservice där vi gör små flyttar själva eller samordnar större flyttar 
med andra aktörer som utför själva tjänsten, montering av t.ex hyllor m.m. 
- Konferensrumsservice, där vi kollar över rummen att det finns material såsom pennor, block 
m.m. 
- Vi har ett litet Tryckeri där anställda kan beställa kopiering som de inte vill göra själva eller 
om de behöver göra häften, spiralinbindning, ryggtejpning m.m 
- lnternpostavdelningen delar ut post dels inom Stadshuset samt körs med postbilen ut på 
kommunala arbetsplatser inom en radie av ca 2 mil utanför stan. 
 
Internservice förändras ständigt eftersom det hela tiden kommer fler arbetsuppgifter som 
förvaltningarna tycker passar bättre på Internservice." 
------- 
Kommunfullmäktige har den 18 mars 2020, § 74, överlämnat ärendet till kommunstyrelsen 
för beslut. 
------- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 11 februari 2021 
Ett utvecklingsarbete är under våren 2020 påbörjat gällande vidareutveckling av Medborgar-
service. Detta för att möta det behov som finns externt och internt. (medborgare och anställda 
inom Piteå kommun) 
 
Under hösten 2020 har kommunledningsförvaltingen stärkt stödet till verksamhetsutveckling 
med stöd av digital teknik. Ett av de tre fokusområdena är ”Enkelt och öppet” som syftar till 
att kommunikation med medborgare ska förbättras och en styrgrupp är startad. Styrgruppens 
mandat är att prioritera utvecklingsuppdrag som behöver göras över avdelningsgränser och 
samordna och optimera de medborgarnära tjänsterna. 
 
Delar av den service som föreslås i förslaget utförs redan i dag via Medborgarservice, 
exempelvis skapande av passerkort, utlämning av nycklar och konferensrumsservice. 
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Dessutom fungerar Medborgarservice som utlämningsställe av levererade trycksaker och 
andra kontorsartiklar från kontorsservice. 
 
När det gäller intern posthantering pågår ett separat projekt där nuvarande postdistribution 
kartläggs och analyseras som grund för nya arbetssätt och digitala lösningar. 
 
IT-service/support finns i dag på vår IT-avdelning via telefon och våra digitala tjänster. 
Förslaget kring fysisk plats för support och utlämning är ett förslag vi tar med oss i 
utvecklingsarbetet. 
 
Ytterligare ett utvecklingsarbete pågår mellan Medborgarservice och Fastighets- och 
serviceförvaltningens organisatoriska gränsdragning för kommunens interna service. Syftet är 
att tydliggöra strategin hur interna tjänster ska beställas och utföras och organisationen genom 
uppdrags- och ansvarsbeskrivningar 
 
Sammanfattningsvis belyser medborgarförslaget flera viktiga utvecklingsmöjligheter som 
stärker den interna servicen. Kommunledningsförvaltningen har pågående arbete i området 
och gör därför bedömningen att inkomna förslag kommer behandlas inom ramen för 
utvecklingsarbetet. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen anser medborgarförslaget för 
färdigbehandlat då ett arbete i förslagets anda redan är påbörjat. 
------ 
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande: 
”Medborgarförslaget innehåller många intressanta förslag och även en del som redan fungerar 
som önskat. Det pågår ett arbete på kommunledningsförvaltningen med att se över tjänster 
och samordning av intern service. Jag anser att kommunstyrelsen därmed kan anse förslaget 
för färdigbehandlat och att kommunledningsförvaltningen tar med sig medborgarförslaget i 
sitt pågående arbete.” 
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§ 37 
 

Val av ledamot - Stiftelsen institutet Dans i skolan från 
bolagsstämman 2019 till bolagsstämman 2023 
Diarienr 19KS43 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Andreas Lind till ledamot i styrelsen för Stiftelsen institutet Dans i 
skolan till bolagsstämman 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen utsåg 2019-04-29 § 150 Ylva Sundkvist till ledamot i styrelsen för 
Institutet Dans i skolan från bolagsstämman 2019 till bolagsstämman 2023. Eftersom Ylva 
Sundkvist har avslutat sin anställning vid Piteå kommun behöver ny ledamot utses. 
----- 
Kommunstyrelsen i Piteå utser en ledamot till styrelsen för Institutet Dans i skolan. 
 
Institutet Dans i skolan ska inspirera och sprida kunskap så att alla elever får möta dansen 
som uttrycksform i skolan. Utbildnings- kultur- och hälsopolitiska insatser samverkar för att 
förankra dansen i skolan. 
 
Piteå kommun är sedan 21 mars 2011 stiftare för Institutet Dans i skolan och har träffat en 
överenskommelse för gemensamma insatser under perioden 1 januari 201-31 december 2021. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): nominerar Andreas Lind, Kommunchef till ny ledamot. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 38 
 

Redovisning till Kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB 
2021 
Diarienr 21KS17 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen från Piteå Kommunföretag ABs styrelsemöte 25 
februari 2021. 
 
Kommunstyrelsen anser sig i och med detta ha fullgjort sin uppsiktsplikt avseende PIKAB 
och dess dotterbolag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska, efter varje styrelsemöte med Piteå kommunföretag AB (PIKAB), få en 
redogörelse för styrelsemötet. Detta som ett led i kommunstyrelsens fullgörande av sin 
uppsiktsplikt avseende kommunala företag. 
 
Ordförande Helena Stenberg (S) redogör för de punkter som behandlades vid Piteå 
kommunföretag ABs styrelsemöte den 25 februari 2021: 
Årsredovisning för koncernen 
Utdelning till Piteå kommun på 10,5 mkr 
Nolia 
Fördelning av investeringsram för hamnkontor 
Omsättning av befintliga lån 
Uppdrag för VD 
Internkontrollplan 
Ägardirektiv för Piteå Science Park 
Presshuset 
Information om att dotterbolagen utsett ersättare till VD 
Alkoholpotten 
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§ 39 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen redovisar beslut som fattats med stöd av 
Kommunstyrelsens delegationsbestämmelser. 
 

Delegationsbeslut 
 Delegationsbeslut Evenemangssponsring -  Norrbotten Media Week 2021 (dnr 20KS603-1) 

 Beslut - utlämnande av allmän handling 19INK046 (dnr 19KS631-2) 

 Delegationsbeslut borgensförbindelse bostadsförsörjning AB Pitebo (dnr 21KS48-3) 

 Upphandling - Tryckning av publikationer (dnr 21KS49-1) 

 Remiss - Vissa undantag från bestämmelserna om karensdag (dnr 20KS606-7) 

 Remissvar - Inriktningsbeslut inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037 
(dnr 20KS592-6) 

 Delegationsbeslut förlikning i tvist om skadestånd (dnr 20KS571-1) 
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§ 40 
 

Anmälda delgivningar  
Diarienr 18KS1 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda handlingar. 
 

Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunstyrelsen. 
 

Anmälda delgivningar 
 Granskningsrapport 2020 Stiftelsen dans i skolan (dnr 21KS1-7) 

 Granskningsrapport 2020 lekmannarevision Lill Pitekraft AB (dnr 21KS1-8) 

 Granskningsrapport 2020 Stiftelsen Energitekniskt centrum (dnr 21KS1-9) 

 Granskningsrapport 2020 lekmannarevision Svenska Kompositbyn AB (dnr 21KS1-12) 

 Granskningsrapport 2020 lekmannarevision Öjebyn 33:199 AB (dnr 21KS1-11) 

 Granskningsrapport 2020 lekmannarevision Piteå Allmänna Näringslivsfond (dnr 21KS1-10) 

 Uppföljning Ägardirektiv Energikontor Norr  - Internkontrollplan 2020 (dnr 21KS156-2) 

 Samverkansavtal Geografisk Informationsteknik (dnr 21KS64-2) 

 Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2020--12-16 (dnr 20KS1-40) 

 Protokoll Kommunala pensionärsrådet (KPR) 2020-12-02 (dnr 20KS1-41) 

 Dom i Sundsvall Kammarrätt 2445-20 Slutligt beslut 2020-12-08 meddelar ej prövningstillstånd offentlig 
upphandling avseende kollektivtrafik med buss i tätorten (dnr 20KS276-14) 

 Meddelande 20/2020 från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 (dnr 20KS1-43) 

 Meddelande 24/2020 från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021 (dnr 20KS1-44) 

 Pressmeddelande Migrationsverket - Fort-satt högt antal miss-tänkta fall av männi-sko-handel för 2020 (dnr 
21KS1-2) 

 Piteå kommun har den tredje bästa tillväxten i Norrbottens län i 2020 års tillväxtindex SYNA (dnr 21KS52-1) 

 Protokoll Gemensam Räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn 2021-01-14 (dnr 21KS28-1) 

 Kortsiktiga prognoser över examinerade från vårdutbildningar (dnr 21KS1-3) 

 Uppföljning av ägardirektiv - Filmpool Nords helårsrapport 2020-01-01 tom 2020-12-31 (dnr 21KS56-2) 

 Beslut om föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (dnr 21KS57-2) 

 25 FS 2021:2 A 1 Länsstyrelsen i Norrbottens läns lokala föreskrifter om deltagarbegränsning (dnr 21KS57-3) 

 Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-19 (dnr 21KS22-1) 

 Protokoll Norrbottens e-nämnd 2021-01-28 med bilagor (dnr 21KS9-2) 

 Överenskommelse om samverkan och prioriteringar med lokalpolisområde Pite Älvdal samt Piteå kommun 
verksamhetsåren 2021-2022 (dnr 21KS121-1) 

 Medborgarlöfte för 2021 - 2022 Mellan lokalpolisområde Piteå Älvdal samt Piteå kommun (dnr 21KS121-2) 

 Protokoll Kost- och servicenämnden 2021-01-19 (dnr 21KS27-1) 

 Protokoll Fastighets- och servicenämnden 2021-01-20 (dnr 21KS26-1) 

 Slutdokument Årlig Grundläggande granskning 2020 (dnr 20KS300-8) 
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 Grundläggande granskning 2020 för yttrande (dnr 20KS300-9) 

 SLUTDOKUMENT Granskning av kommunens näringslivsarbete (dnr 21KS145-2) 

 Granskning av Kommunens näringslivsarbete (dnr 21KS145-3) 

 SLUTDOKUMENT granskning av lokalförsörjning (dnr 21KS146-2) 

 Granskningsrapport 2020 lekmannarevision Stadsvapnet (dnr 21KS1-5) 

 Granskningsrapport 2020 lekmannarevision Fermaten (dnr 21KS1-6) 

 Cirkulär 20:52 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2021 

 Cirkulär 20:57 Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 
 Cirkulär 20:59 Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021 
 Cirkulär 20:60 Slutligt utfall av 2019 års kommunala fastighetsavgift, prognos 2020–2022 
 Cirkulär 20:63 Avtal om musikanvändning i regional verksamhet 2014–2021 alternativt 2017–2021 
 Cirkulär 21:03 Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid 

avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid-19 
 Cirkulär 21:04 Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid 

avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19 
 Cirkulär 21:05 Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten enligt PAN 

vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19 
 Cirkulär 21:06 Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid 

avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid-19 
 Cirkulär 21:07 Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss 

ersättning till riskgrupper under coronapandemin 
 Cirkulär 21:08 Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid 

avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19  
 Cirkulär 21:10 Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 20  
 Cirkulär 21:12 Budgetförutsättningar för åren 2021–2024 
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§ 41 
 

Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2020 och 
anslagsöverföring till år 2021 
Diarienr 20KS615 
 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 
och koncernredovisning för år 2020 och fastställa det upprättade bokslutet. 
  
2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bedömer att Piteå kommun har uppnått 
målet med God ekonomisk hushållning för år 2020 då bedömningen görs att måluppfyllelsen i 
verksamheterna är i huvudsak fortsatt god och den interna kontrollen bedöms tillräcklig. 
  
3. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2020 
avsätta 79 000 tkr till resultatutjämningsreserv (RuR) som inrättades av kommunfullmäktige 
2013-06-17 (§93). RuR uppgår då till 275 000 tkr. Se balanskravutredning i 
ärendebeskrivning. 
  
4. Kommunstyrelsen föreslår att Resultatbudgeten för 2021 förändras avseende finansieringen 
med totalt +66 940 tkr, till följd av minskade premier för avtalspensioner (+23 000 tkr) och 
ökade skatteintäkter/generella statsbidrag (-43 940 tkr). 
  
5. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att till kommunens 
styrelse/nämnder bevilja anslagsöverföring från år 2020 till år 2021 enligt bilaga med 11 561 
tkr på driftbudgeten och med 67 449,8 tkr på investeringsbudgeten. 
  
6. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 80 000 tkr till 
reservfonden under 2021. 
  
7. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och 
styrelser att genomföra samt avrapportera beslutade åtgärder och uppdrag i årsredovisning 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Bokslut 2020 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar och kommunala 
bolag upprättat årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för 2020. 
  
Balanskravsutredningen visar att kommunens resultat för 2020 klarar kommunallagens 
balanskrav det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna (+ 105 844 tkr). I resultatet ingår 
inte några underskott från tidigare år som ska återföras. Avsättning till 
resultatutjämningsreserven föreslås med 79 000 tkr. Ny total avsättning i RuR blir då 275 000 
tkr, vilket motsvarar 10,5 % av skatter och generella statsbidrag. 
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God ekonomisk hushållning 
Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning sammantaget bedöms 
verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god. Nämnderna gör bedömningen 
att den interna kontrollen varit tillräcklig inom sina respektive verksamhetsområden. 
Kommunfullmäktige bedömer att den interna kontrollen under året varit tillräcklig för 
kommunens samlade verksamhet. 
  
Anslagsöverföring till år 2021 
Styrelse och nämnder har till bokslutsberedningen lämnat in äskande om anslagsöverföring 
från år 2020 till år 2021. Föreslås att anslagsöverföring beviljas på driftbudgeten med 11 561 
tkr och på investeringsbudgeten med 67 449,8 tkr för pågående projekt. 
  
Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges Kommuner och Regioners prognos från 
februari 2021. Kostnadsutjämning och LSS-utjämning har justerats med SCBs definitiva be- 
räkning för år 2020. AFAs styrelse har beslutat om avgiftsbefrielse för år 2021 avseende 
avtalsförsäkringar. 
  
Kommunens så kallade reservfond finns för att hantera framtida pensionsutbetalningar och 
när så är möjligt utifrån bland annat likviditetsförhållande bör tillskott övervägas. Utifrån 
reservfondens syfte föreslås att under 2021 tillskjuta 80 mkr till fonden. 
  
De åtgärder och uppdrag som beslutas i årsredovisningen ska genomföras och återrapporteras 
av nämnder och styrelser till Kommunfullmäktige i enlighet med sammanställningen under 
respektive nämnd/styrelses avsnitt. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till förslaget med strykning av summorna i Anslagsöverföring 
för Habiliteringsersättning daglig verksamhet. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning 2020 
 Anslagsöverföring 2021 
 Personalbokslut 2020 
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§ 42 
 

Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2022-2024 samt budget för 
2022 
Diarienr 21KS93 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för 
verksamhetsplanering 2022-2024 samt budget för 2022. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Helén Lindbäck (KD), Håkan Johansson (M), 
Karl-Erik Jonsson (M) och Johnny Åström (SJV) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån årsredovisning 2019, gällande verksamhetsplan för innevarande period 2021-2023 
samt genomförd omvärldsanalys har förslag till riktlinjer utarbetats för perioden 2022-2024. 
 
Mål, nyckeltal och kopplade ledningsuppdrag föreslås vara oförändrade från riktlinjer 2021 
och VEP 2021 – 2023. 
 
Bedömningen är att konjunkturen fortsatt kommer vara dämpad under planperioden. Det 
medför att skatteintäkterna inte kommer att öka i samma omfattning som tidigare. 
 
Nämnderna ska klara verksamheten utan tillkommande äskanden. Alla styrelser och nämnder 
har ett gemensamt ansvar att arbeta kostnadseffektivt, med återhållsamhet och i samverkan 
med andra. 
 
Investeringsutrymmet i kommunen har ett långsiktigt riktmärke om totalt 130 mkr per år för 
planperioden. Nivån grundar sig på bedömt utrymme för egenfinansiering. I budgetarbetet ska 
alla nämnder motivera alla investeringsäskanden kopplat till förväntad ökad måluppfyllelse. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till förslag med ändringar enligt majoritetspartiernas förslag till 
investeringsbudget. 
  
Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV): bifall till Allians för Piteås och Sjukvårdspartiets 
förslag.  
  
Anders Nordin (SLP): återkommer med förslag i Kommunfullmäktige. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Page 36 of 728



Sammanträdesprotokoll 37 (90) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-08  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

  
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer inför budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024 
 Bilaga 1 - Riktlinjer inför 2022 
 Bilaga 2 - Riktlinjer inför 2022 
 Bilaga 3 - Riktlinjer inför 2022 
 Bilaga 4-6 - Riktlinjer infor 2022 
 §27 KSAPU Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2022-2024 samt budget för 2022 
 Majoritetspartiernas förslag till investeringsbudget 
 Riktlinjer inför VEP 2022-2024 och budget 2022, Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet 
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§ 43 
 

Taxor för färdtjänst 
Diarienr 20KS139 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige upphäver Taxor för färdtjänst, antagen 
2016-03-14 § 60. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att egenavgifter för färdtjänst 
debiteras i enlighet med Regionala kollektivtrafikmyndighetens taxa under 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-14 att överlåta alla uppgifter enligt lagen (1997:736) 
om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst (1997:735) till Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten (RKM). Det finns möjlighet i kollektivtrafiklagstiftningen för 
kommunen att genom tillköp subventionera alla eller vissa restyper. Det innebär att det blir en 
extra kostnad för kommunen som ska behandlas i Kommunfullmäktige och därefter utför 
RKM det beslutet. 
 
I en jämförelse med utgångspunkt i 2019 års taxor framgår att Regionala 
kollektivtrafikmyndighetens taxa är generellt lägre för alla resor under 70 km. Vid 70 km 
övergår kostnaden 200kr som Piteå kommun idag har som max-tak för kostnad per enkelresa. 
Idag slår maxtaket in redan vid 40 km resa. 
 
Brukare inom socialtjänster har idag en starkt subventionerad taxa för resor till arbete, studier, 
daglig verksamhet och träffpunkter. De som åker till daglig verksamhet eller studier betalar 
19,25 per resa och de som arbetar och får lön för sitt arbete betalar 23,38 per resa. För resa till 
kommunens träffpunkter betalar de lägsta egenavgift, 50 kr per resa. 
 
Även RKM erbjuder subventionerade resor genom möjlighet att efter särskilt beslut köpa 40-
resors kort till 40% rabatt. RKMs taxa skulle för denna grupp betyda en ökad kostnad med ca 
6,50 kr för resa till arbete och ca 10 kr för resa till dagligverksamhet eller studier för resor upp 
till 10 km. 
 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten ser helst inte några avvikelser i taxan. Detta för att det 
ska bli så rationellt och effektivt som möjligt att hantera färdtjänsten. Avvikelser innebär 
såväl extra arbete för myndigheten som en otydlighet i hur taxan hanteras över länet som 
helhet. 
------- 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14 § 281 att minoritetsåterremittera Taxa för 
färdtjänst till Kommunstyrelsen, för att inhämta underlag om vilken merkostnad Piteå 
kommun skulle ha haft för färdtjänstresorna om Regionala kollektivtrafikmyndighetens 
egenavgifter tillämpats under 2019, samt att invänta att taxiupphandlingen genomförs. 
____________ 
Kommunledningsförvaltningens tillägg utifrån minoritetsåterremiss: 
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Senaste tillförlitlig statistik utgår från 2019, då Coronapandemin under 2020 har påverkat 
resandet markant och inte är representativt för kommande år. 
 
Genomsnittsresan i färdtjänst är 7 km. Enligt 2019 års avtal och egenavgift betyder det en 
kostnad på 176kr per resa och egenavgift på 56kr. Nettokostnad för kommunen 120kr. 
 
Samma resa om kommunen haft RKMs taxa (utifrån samma avtal) skulle innebära kostnad på 
176kr och en egenavgift på 49kr. Det skulle gett en teoretisk nettokostnad för kommunen på 
127kr. 
 
Slår man ut det på totala antalet resor (minus arbetsresor etc.), vilka är ca 29 000 stycken 
skulle det inneburit en ökad kostnad på 203 tkr för kommunen i minskade intäkter. 
 
Detta måste dock ses i en helhet där arbetsresor och resor till daglig verksamhet etc. står för 
nästan hälften av alla resor och dessa har i RKMs prismodell en högre egenavgift 
motsvarande ökade intäkter på ca 500 tkr jämfört med Piteås tidigare taxa. 
 
En uträkning på snittresan ger givetvis inte en exakt kostnad men borde stämma rätt väl då en 
genomsnittlig reslängd på 7 km betyder att en majoritet av resorna bör vara under 5 km och 
då vara kostnadsneutrala för kommunen. Detta borde väga upp det antal resor som är längre 
än 7 km där den lägre egenavgiften med RKMs modell ger större skillnad. 
 
Räknar man bort bokningskostnaderna så var nettoresekostnaden för färdtjänst 2019 ca 6 830 
tkr. Sammantaget skulle en direkt användning av RKMs taxa gett en kostnadsminskning med 
mellan 200 – 300 tkr eller ca 3,5 %, utifrån oförändrat resebeteende. 
 
Räknar man att behålla nuvarande subvention för resor till daglig verksamhet (inte alla 
arbetsresor), som yrkades på i kommunfullmäktige, bör kostnadsbilden bli i stort sett 
oförändrad mot idag. 
 
Regionala trafikmyndigheten har i början av 2021 slutfört taxiupphandlingen. Piteå kommun 
har varit en aktiv part i arbetet med upphandlingen och det finns inget som tyder på att utfallet 
skulle varit annorlunda om kommunen själva haft hela ansvaret för den. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
  
Majvor Sjölund (C): återkommer med förslag i Kommunfullmäktige. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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Beslutsunderlag 
 RKM Färdtjänstregler 2020 
 Jämförelse av egenavgifter Färdtjänst 
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§ 44 
 

Avtalssamverkan för lönecenters verksamhet 
Diarienr 20KS364 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att samverka med Älvsbyn 
kommun kring löneadministration genom avtalssamverkan i enlighet med Avtal om 
interkommunal avtalssamverkan avseende löneadministration och drift av 
personaladministrativa system. Avtalet träder i kraft 2021-07-01. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att ansvara 
för administration och revideringar av samverkansavtalet. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Helén Lindbäck (KD), Håkan Johansson (M), 
Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-22 att inrätta en gemensam servicenämnd med 
Älvsbyn kommun. Sedan 2017-01-01 den gemensamma servicenämnden ansvarat för 
uppgifter inom drift och utveckling samt uppföljning av löne- försäkrings- och 
pensionsadministration. Älvsbyns kommun är värdkommun. Respektive kommun har uppgift 
och ansvar för löneadministration förutom de uppgifter som överlämnats till den 
gemensamma nämnden. 
 
Sedan Servicenämnden startade har förhållanden förändrats som sammantaget bildar motiv 
till att se över frågan om lämplig samverkansform. Dessa förhållanden är: 
 
• Kommunlagen innehåller sedan den 1 juli 2018 finns en generell rätt till kommunal 
avtalssamverkan. 
• En avsiktsförklaring för Samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå kommun är 
beslutad i Älvsbyns kommunfullmäktige 2020-04-27 och Piteå kommunfullmäktige 2020-05-
18. I avsiktsförklaringen anges att kommunerna föredrar att samverkan mellan kommunerna i 
första hand genomförs genom avtalssamverkan samt att samverkansformen gemensam nämnd 
används för samverkan där området har ett tydligt medborgarperspektiv. 
• Formen avtalssamverkan medför att samverkan med ytterligare kommuner underlättas. 
• Det finns ett intresse i andra kommuner att ta del av Lönecenters tjänster. 
 
Servicenämnden har 2020-06-04 fått information om det aktuella läget och har gett en 
rekommendation att gå vidare med avtalssamverkan. 
 
Skillnaden mellan samverkan i gemensam nämnd och avtalsamverkan är att vid samverkan i 
gemensam nämnd överlåter de samverkande kommunerna viss verksamhet till en gemensam 
nämnd. Den gemensamma nämnden fattar beslut om verksamheten. Respektive kommun 
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behåller ett reellt politiskt inflytande över den verksamhet som nämnden bedriver och 
medborgarna i båda kommuner kan överklaga den gemensamma nämndens beslut. 
 
Avtalssamverkan är en enklare form av kommunal samverkan än samverkan i gemensam 
nämnd och kräver en mindre administrativ och politisk överbyggnad. Vid avtalssamverkan 
överlåter en samverkande kommun utförande av viss verksamhet till den andra kommunen. 
 
Huvudmannaskapet och ansvaret för verksamheten som sådan ligger kvar hos den kommun 
som överlåtit utövande av verksamheten. 
 
Fördelen med avtalssamverkan jämfört med samverkan i gemensam nämnd, är att 
avtalssamverkan innebär kortare beslutsvägar och mindre kostnader för administration samt 
att det blir enklare att ta in en ny part i samverkan. 
 
För att ingå i en avtalssamverkan behöver båda ingående parterna ta beslut om samma 
framförhandlade avtal. 
 
Juridiska aspekter på avtalssamverkan för Lönecenters verksamhet 
Sedan den 1 juli 2018 finns en generell rätt till kommunal avtalssamverkan utan hinder av 
lokaliseringsprincipen (KL 9:37). Som krav uppställs endast att den uppgift som samverkar 
gäller är en kommunal angelägenhet för båda kommuner. Uppgiften att hantera 
kommunanställdas löner och tjänstepension m.m. är en kommunal angelägenhet i båda 
kommuner och avtalssamverkan är således möjligt ur ett kommunalrättsligt perspektiv. 
 
Eftersom avtalssamverkan inte är generellt undantagen upphandlingsplikt, är det dock viktigt 
att i varje enskilt fall även göra en bedömning av om samverkansavtalet omfattas av 
upphandlingsplikt. 
 
I LOU 3:17 finns ett undantag från upphandlingsreglerna vid vissa samarbeten mellan 
upphandlande myndigheter (s.k. Hamburgsamarbeten). För att bestämmelsen ska vara 
tillämplig krävs bl.a. att samarbetet avser offentliga tjänster och att samarbetet sker i syfte att 
nå myndigheternas gemensamma mål. Begreppet ”offentliga tjänster” är varken definierat i 
lagen eller i det EU-direktiv som lagen genomför. 
 
I proposition 2015/2016:195 anges att begreppet ”offentliga tjänster” ska tolkas restriktivt, att 
det ska röra sig tjänster som kan härledas till ett offentligrättsligt åliggande och att enbart 
administrativa tjänster inte kan anses vara offentliga i den mening som avses LOU 3:17. 
Upphandlingsmyndigheten har uttalat att undantaget inte kan tillämpas för samarbeten som 
enbart avser stödverksamhet (till exempel gemensam administration kring lönehantering, 
personalhantering och ekonomi) och att det som avses med offentliga tjänster troligen är 
tjänster som utförs för att nå operativa mål (till exempel avfallshantering). 
 
Den 28 maj 2020 meddelade EU-domstolen en ny dom ett mål (C-796/18) angående 
Hamburgsamarbeten. De två avtal som målet gällde avsåg en programvara som användes för 
att leda olika insatser av brandkåren. Ett avtal innebar att Köln kostnadsfritt och permanent 
skulle tillhandahållas programvaran och det andra avtalet var ett samarbetsavtal som innebar 
att parterna kostnadsfritt skulle erbjuda varandra all framtida utveckling av programvaran. 
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EU-domstolen klargjorde att samarbeten kan omfatta alla typer av verksamhet som hänger 
samman med det ansvar som de upphandlande myndigheterna anförtrotts eller åtagit sig. Det 
kan därmed avse verksamhet som är underordnad en offentlig tjänst, under förutsättning att 
denna verksamhet bidrar till det uppdrag myndigheterna tilldelats faktiskt utförts. 
Avgörandet anses utvidga omfattningen av Hamburgundantaget till att även omfatta vissa 
typer av stödtjänster, under förutsättning att samtliga övriga villkor är uppfyllda. 
 
I målet avsåg stödtjänsten att bidra till utförandet av städernas uppdrag inom räddningstjänst. 
EU-domstolen har inte uttalat sig när det gäller stödtjänster som inte är kopplade till en tydlig 
offentlig tjänst som t.ex. räddningstjänst eller avfallshantering, utan fungerar som ett allmänt 
stöd till den offentliga verksamheten. Lönecenters verksamhet fungerar som ett sådant allmänt 
stöd, och det råder fortfarande viss osäkerhet om denna typ av samverkan omfattas av 
undantaget. 
 
Avtalssamverkan kring Lönecenter är således möjligt ur ett kommunalrättsligt perspektiv, 
men det är inte helt uteslutet att avtalet kan vara omfattat av upphandlingsplikt. Med hänsyn 
till EU-domstolens dom i mål C-796/18 bedöms risken för att avtalet skulle anses vara 
upphandlingspliktigt som betydligt lägre än tidigare. 
 
Om upphandlingsplikt skulle anses gälla, och kommunen träffar avtal om samverkan utan att 
beakta upphandlingsreglerna, kan konsekvenserna bli följande: 
 
- Om t.ex en annan leverantör av lön- och pensionstjänster överklagar kommunens avtal, kan 
beslutet ogiltigförklaras och upphävas. 
- Om konkurrensverket prövar avtalet kan de döma ut en upphandlingsskadeavgift på max 10 
procent av upphandlingens värde. Om konkurrensverket skulle döma ut en 
upphandlingsskadeavgift skulle det sannolikt bli på ett lägre belopp med hänsyn till rättsläget. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att avtalssamverkan är den lämpligaste formen vid 
samverkan kring denna typ av uppgift. Administration av kommunanställdas löner, 
försäkringar och pensioner är en inåtriktad verksamhet som inte påverkar förhållanden utåt 
mot medborgarna. Det finns därför inte samma behov av politisk kontroll över verksamheten 
som vid verksamheter som påverkar medborgarna på ett tydligare sätt. Det finns dessutom 
stora fördelar med att gå över till avtalssamverkan, framförallt att det skulle innebära lägre 
administrativa kostnader och att det skulle bli lättare att ta in nya samverkanspartners. 
Avtalssamverkan är som ovan nämnts möjligt ur ett kommunalrättsligt perspektiv. När det 
gäller risken för att avtalet skulle vara omfattat av upphandlingsplikt finns en viss risk att det 
råder upphandlingsplikt, men denna risk har minskat betydligt sedan EU-domstolens dom i 
mål C-796-18. 
 
Sammantaget bedömer kommunledningsförvaltningen att Piteå kommun bör verka för en 
avveckling av den Gemensamma servicenämnden för Piteå och Älvsbyns kommuner och en 
övergång till samverkan genom samverkansavtal, vilket också är i enlighet med den 
avsiktsförklaring som fullmäktige i båda kommuner antagit. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att besluta om att 
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samverka med Älvsbyn kommun kring löneadministration genom avtalssamverkan i enlighet 
med framförhandlat avtal. 
------- 
Kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun beslutade 2020-11-30 att ingå avtalssamverkan för 
löneadministration med Piteå kommun.  
------- 
Kommunfullmäktiges beslut den 21 december 2020 § 277 
Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera Avtalssamverkan för lönecenters 
verksamhet till Kommunstyrelsen, avtalet ska bedömas av kvalificerad juridisk kompetens 
inom LOU för att klargöra huruvida avtalet med stor sannolikhet strider mot LOU eller om 
undantaget enligt LOU 3:17 med stor sannolikhet kan tillämpas i detta fall. 
------- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande utifrån återremiss. 
Kommunledningsförvaltningen har konsulterat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, 
genom upphandlingsjurist Hampus Allerstrand) i frågan om avtalssamverkan kring 
löneadministration är möjligt ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv, särskilt med hänsyn till 
vad som sägs om samverkan kring administrativ stödverksamhet som exempelvis hantering 
av löneadministration i proposition 2015/2016:195. 
 
SKR:s bedömning är att EU-domstolens dom den 28 maj 2020 i mål nr C 796-18 har klarlagt 
att stödtjänster kan omfattas av samarbetsundantaget. Efter domen gick SKR ut med följande 
uttalande: ”Det är inte uteslutet för kommuner och regioner att samarbeta kring 
stödverksamhet, inklusive administrativa tjänster, utan föregående konkurrensutsättning. 
Naturligtvis måste samtliga villkor enligt 3 kap 17-18 §§ LOU (eller motsvarande i LUF) 
uppfyllas. Vad som sägs på sidorna 966-967 i proposition 2015/16:195 del 2 om att 
Hamburgsamarbeten inte kan omfatta administrativa tjänster är dock enligt SKR inte längre 
relevant.” SKR konstaterar att EU-domstolens avgörande visserligen går före svensk lag, men 
att det ännu endast finns ett avgörande och att det avsåg specifika omständigheter och att det 
därför inte går att säga alldeles säkert hur det kan tillämpas i andra specifika fall. SKR:s 
ståndpunkt är dock att stödtjänster kan omfattas av undantaget för Hamburgsamarbeten så 
länge övriga förutsättningar är uppfyllda. 
 
Förslaget till beslut har reviderats sedan beslutet om återremiss på så sätt att Piteå kommuns 
uppgifter i fråga om drift av personaladministrativa system enligt befintligt driftavtal har 
tydliggjorts i samverkansavtalet. På så sätt tydliggörs att parternas samverkan kring olika 
personaladministrativa frågor är upplagt på ett sådant sätt att båda bidrar med mer än pengar 
och att det inte handlar om ett köp och sälj-förhållande. Genom denna revidering har 
sannolikheten för att samverkansavtalet omfattas av Hamburgundantaget från 
upphandlingsplikt ökat ytterligare. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att anta reviderat 
samverkansavtal. 
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Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
  
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV), Helén Lindbäck (KD), 
Anders Nordin (SLP) och Karl-Erik Jonsson (M): avslag till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag, tjänsterna ska istället upphandlas enligt LOU. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
  
Votering begärs och Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst, bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
Nej-röst, avslag till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
Votering verkställs genom upprop.  
  
Omröstningsresultat 
Ja: 8 
Nej: 7 
Avstår: - 
Frånvarande: - 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
  
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Avtal om interkommunal avtalssamverkan avseende löneadministration och drift av 
personaladministrativa system 

 Bilaga 1 Uppgifter inom löneadministration 
 Bilaga 2 Uppgifter inom löneadministration som vardera kommun själva utför 
 Bilaga 3 Uppgifter inom systemförvaltning 
 Bilaga 4 Uppgifter inom systemförvaltning som Piteå kommun utför själv 
 Bilaga 5 Uppgifter inom drift av personaladministrativa system 
 Bilaga 6 Finansieringsmodell för gemensamma samverkansområden 
 Bilaga 7 Faktureringsrutiner Piteå kommun 
 Bilaga 8 Faktureringsrutiner Älvsbyns kommun 
 §24 KSAPU Avtalssamverkan för lönecenters verksamhet 
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Votering Avtalssamverkan för lönecenters verksamhet 
Diarienr 20KS364 
 
JA: bifall till KSAPUs förslag, NEJ: avslag till KSAPUs förslag. 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Helena Stenberg (S), ordförande X   
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  
Resultat 8 7 0 
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§ 45 
 

Gemensam servicenämnd Piteå och Älvsbyns kommuner - avveckling 
Diarienr 20KS539 
 

Beslut 
Ärende om Gemensam servicenämnd Piteå och Älvsbyns kommuner - avveckling, behandlas 
inte på Kommunstyrelsen eftersom det är bordlagd från Kommunfullmäktige 2020-12-14 § 
278. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-22 att inrätta en gemensam servicenämnd med 
Älvsbyn kommun. Sedan 2017-01-01 har den gemensamma servicenämnden ansvarat för 
uppgifter inom drift och utveckling samt uppföljning av löne- försäkrings- och 
pensionsadministration. Älvsbyns kommun är värdkommun. Respektive kommun har uppgift 
och ansvar för löneadministration förutom de uppgifter som överlämnats till den 
gemensamma nämnden. 
 
Sedan Servicenämnden startade har förhållanden förändrats som sammantaget bildar motiv 
till att se över frågan om lämplig samverkansform. Dessa förhållanden är: 
 
• Kommunlagen innehåller sedan den 1 juli 2018 en generell rätt till kommunal 
avtalssamverkan. 
• En avsiktsförklaring för Samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå kommun är 
beslutad i Älvsbyns kommunfullmäktige 2020-04-27 och Piteå kommunfullmäktige 2020-05-
18. I avsiktsförklaringen anges att kommunerna föredrar att samverkan mellan kommunerna i 
första hand genomförs genom avtalssamverkan samt att samverkansformen gemensam nämnd 
används för samverkan där området har ett tydligt medborgarperspektiv. 
• Formen avtalssamverkan medför att samverkan med ytterligare kommuner underlättas. 
• Det finns ett intresse i andra kommuner att ta del av Lönecenters tjänster. 
 
Servicenämnden har 2020-06-04 fått information om det aktuella läget och har gett en 
rekommendation att gå vidare med avtalssamverkan. 
 
Skillnaden mellan samverkan i gemensam nämnd och avtalssamverkan är att vid samverkan i 
gemensam nämnd överlåter de samverkande kommunerna viss verksamhet till en gemensam 
nämnd. Den gemensamma nämnden fattar beslut om verksamheten. Respektive kommun 
behåller ett reellt politiskt inflytande över den verksamhet som nämnden bedriver och 
medborgarna i båda kommuner kan överklaga den gemensamma nämndens beslut. 
 
Avtalssamverkan är en enklare form av kommunal samverkan än samverkan i gemensam 
nämnd och kräver en mindre administrativ och politisk överbyggnad. Vid avtalssamverkan 
överlåter en samverkande kommun utförande av viss verksamhet till den andra kommunen. 
 
Huvudmannaskapet och ansvaret för verksamheten som sådan ligger kvar hos den kommun 
som överlåtit utövande av verksamheten. 
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Fördelen med avtalssamverkan jämfört med samverkan i gemensam nämnd, är att 
avtalssamverkan innebär kortare beslutsvägar och mindre kostnader för administration samt 
att det blir enklare att ta in en ny part i samverkan. 
 
För att ingå i en avtalssamverkan behöver båda ingående parterna tar beslut om samma 
framförhandlade avtal i Kommunfullmäktige. 
___________________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att avtalssamverkan är den lämpligaste formen vid 
samverkan vid denna typ av uppgift. Administration av kommunanställdas löner, försäkringar 
och pensioner är en inåtriktad verksamhet som inte påverkar förhållanden utåt mot 
medborgarna. Det finns därför inte samma behov av politisk kontroll över verksamheten som 
vid verksamheter som påverkar medborgarna på ett tydligare sätt. Det finns dessutom stora 
fördelar med att gå över till avtalssamverkan, framförallt att det skulle innebära lägre 
administrativa kostnader och att det skulle bli lättare att ta in nya samverkanspartners. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige, efter beslut om att 
ingå avtalssamverkan med Älvsbyn kommun kring löneadministration, upplöser den 
gemensamma servicenämnden med Älvsbyn kommun och upphäver reglementet och 
samverkansavtalet för den gemensamma servicenämnden från och med 2021-01-01. 
----- 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14 § 278 
Kommunfullmäktige bordlägger beslut om Gemensam servicenämnd Piteå och Älvsbyns 
kommuner - avveckling.  
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§ 46 
 

Ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB - revidering 
Diarienr 20KS381 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Ägardirektiv för Piteå 
Kommunföretag AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Pikabs styrelse beslutade 5/10, 4/11 2020 samt 25/2 2021 att lämna förslag till ändring av 
ägardirektivet för moderbolaget Piteå Kommunföretag AB. I förslaget har även hänvisningar 
uppdaterats till nu gällande lagrum. Ändring har även skett av beräkningen av utdelningen till 
Piteå kommun, utifrån av kommunfullmäktige beslutade Riktlinjer för 2021.Här har avdraget 
för koncernbidraget avseende Piteå Science Park tagits bort och det medför att Piteå Science 
Parks underskott helt finansieras inom PIKAB koncernen och att skrivningen avseende 
utdelning måste ändras i Piteå Kommunföretag ABs ägardirektiv. 
 
I ägardirektivet ingår även dotterbolagens huvuduppgift och verksamhetsinriktning. Till den 
delen föreslås ändringar avseende nedanstående dotterbolag: 
 
Piteå Science Park AB: 
Bolagets verksamhet har utökats de senaste åren varför ett förslag till justerad huvuduppgift 
och verksamhetsinriktning framtagits. 
 
Piteå Renhållning och Vatten AB: 
Bolaget övertar kommunens drift och underhåll av dagvattenanläggningarna 2021-01-01, 
varför en ändring förslås. 
 
Beslutsunderlag 

 Ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB 
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§ 47 
 

Förvärv aktier Nolia AB 
Diarienr 21KS169 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner att Piteå Kommunföretag AB i 
enlighet med hembudsklausulen i konsortialavtalet för Nolia AB förvärvar hälften av 
Skellefteå Stadshus ABs ägarandel i Nolia AB, förutsatt att Umeå Kommunföretag AB 
förvärvar den andra hälften. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå, Skellefteå och Umeå kommun äger en tredjedel var i Nolia AB via sina respektive 
koncernmoderbolag. Nolia drabbades hårt under pandemin 2020 och fick därför ett 
sammanlagt aktieägartillskott av sina tre ägare på 15 mkr. Till det kommer hyresrabatter som 
lämnats av Umeå kommun respektive Piteå Näringsfastigheter. Allt detta var avsett att rädda 
bolaget med förhoppningen om att marknaden för mässor och konferenser skulle succesivt 
återkomma under slutet av 2020 för att sedan återgå till en mer normal situation under Q2 
2021. Efter höstens händelser med en andra kraftig smittvåg av Coronaviruset och de skärpta 
restriktioner som införts och som beräknas kvarstå under en stor del av 2021 har bolaget åter 
hamnat i en besvärlig situation. Bolaget har därför vidtagit en mängd åtgärder för att minska 
sina kostnader vilket framgår av sammanställningen nedan som gjorts av bolagets VD Jonas 
Dahlberg: 
 
Nolia AB har tagit del av stödpaket från regeringen. Personal har permitterats till följd av 
minskade intäkter, besparingar har genomförts och hyresreduktioner har sökts. Krispaketet 
med sänkta arbetsgivaravgifter har utnyttjats sedan första möjliga dag. 
 
Lyckat omställningsarbete i form av ökat externt konsultarbete, som byggande av vaccinsbås 
men också utveckling av allt från hybridkonferenser till digitala liveevent har inte haft 
tillräcklig ekonomisk effekt. 
 
Under 2020 har Nolia har även; 
- minskat personalkostnader med 7,2 miljoner (32%) jämfört med 2019. Totala kostnader från 
rörelsen har minskat med 33,5 miljoner (54,4%) jämfört med 2019. 
- infört köpstopp från mars 2020. 
- sagt upp/förhandlat om avtal. 
- förhandlat fram möjlighet att lämna tillbaka leasingbilar. 
- flyttat till mindre kontorsytor. 
- hyrt ut personal på konsultbasis. 
 
- i januari 2021 sagt upp 75% av all personal. 
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Nolia AB följer löpande de krispaket som regeringen tar fram. 
 
Nolia har en stark portfölj av mässor, konferenser, koncept och en erfaren organisation med 
goda nätverk och trygga ägare. Bolaget vet att den underliggande efterfrågan på mötesplatser 
är stark och hyser stor tilltro till att branschen kommer komma tillbaka så fort pandemi och 
relaterade restriktioner tillåter. Nolia har en klar ambition att vara en ledande aktör i 
Norrlands mässbransch där de verkar och har ambitionen att växa så snart det är möjligt. 
 
För att bolaget ska kunna drivas vidare och att det egna kapitalet inte ska förbrukas och att 
bolaget inte blir konkursmässigt behöver bolaget återigen ett kapitaltillskott från sina ägare. 
Som det nu ser ut kommer halva aktiekapitalet vara förbrukat senast i april 2021. Att 
ambitionen inte är att sätta bolaget i konkurs har som ett krav från bolagets revisor och ett 
önskemål från bolagets styrelse bekräftats i ett brev av ägarna via respektive ägarbolag (se 
bilaga). 
 
Föreslås därför att bolagets ägare tillskjuter ett ovillkorat aktieägartillskott i Nolia AB med 
10,5 mkr upp till maximalt 14 mkr, som fördelas mellan ägarna. Skellefteå kommun har via 
sitt ägarbolag Skellefteå Stadshus fattat beslut om att inte tillskjuta ytterligare kapital. 
Skellefteå vill också i enlighet med gällande konsortialavtal (se bilaga) avsluta sitt ägande i 
Nolia och i enlighet med hembudsklausulen sälja sina aktier till de ursprungliga ägarna – 
Umeå och Piteå. Det ovillkorade aktieägartillskottet för respektive kvarvarande ägare – Umeå 
Kommunföretag AB och Piteå Kommunföretag AB - kan därför att hamna i intervallet 5,25 
mkr till 7 mkr. Aktieägartillskotten kan komma att utbetalas i några etapper beroende på 
bolagets utveckling under året. 
 
Utöver ovan angivna åtgärder finns planer på att göra en nedsättning av aktiekapitalet i 
bolaget från 6 000 tkr till 600 tkr. Med den åtgärden kommer behovet av att upprätta 
kontrollbalansräkning förskjutas från ett ej förbrukat aktiekapital på 3 000 tkr till 300 tkr 
vilket är bra för framtiden. Mellanskillnaden 5,4 mkr kommer att kvarstå i bolaget som fritt 
eget kapital. För denna åtgärd kommer det att krävas beslut i respektive kommuns 
fullmäktige. Genomförandetiden efter sådana beslut beräknas till ca 6 månader. Det innebär 
att en sådan åtgärd inte är genomförd förrän i slutet av 2021. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Anders Lundkvist (S), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV) och 
Brith Fäldt (V): bifall till förslag till beslut. 
  
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Anders Nordin (SLP): avslag till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
 Konsortialavtal Nolia AB 
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§ 48 
 

Ovillkorat aktieägartillskott Nolia AB 
Diarienr 21KS170 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner att Piteå Kommunföretag AB 
som en av två kvarvarande delägare, tillskjuter medel till Nolia AB med upp till 7 mkr genom 
ovillkorat aktieägartillskott till Nolia AB, under förutsättning att Umeå Kommunföretag AB 
tillskjuter motsvarande belopp som ovillkorat aktieägartillskott. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå, Skellefteå och Umeå kommun äger en tredjedel var i Nolia AB via sina respektive 
koncernmoderbolag. Nolia drabbades hårt under pandemin 2020 och fick därför ett 
sammanlagt aktieägartillskott av sina tre ägare på 15 miljoner kronor. Till det kommer 
hyresrabatter som lämnats av Umeå kommun respektive Piteå Näringsfastigheter. Allt detta 
var avsett att rädda bolaget med förhoppningen om att marknaden för mässor och konferenser 
skulle succesivt återkomma under slutet av 2020 för att sedan återgå till en mer normal 
situation under Q2 2021. Efter höstens händelser med en andra kraftig smittvåg av 
Coronaviruset och de skärpta restriktioner som införts och som beräknas kvarstå under en stor 
del av 2021 har bolaget åter hamnat i en besvärlig situation. Bolaget har därför vidtagit en 
mängd åtgärder för att minska sina kostnader vilket framgår av sammanställningen nedan som 
gjorts av bolagets VD Jonas Dahlberg: 
 
Nolia AB har tagit del av stödpaket från regeringen. Personal har permitterats till följd av 
minskade intäkter, besparingar har genomförts och hyresreduktioner har sökts. Krispaketet 
med sänkta arbetsgivaravgifter har utnyttjats sedan första möjliga dag. 
 
Lyckat omställningsarbete i form av ökat externt konsultarbete, som byggande av vaccinsbås 
men också utveckling av allt från hybridkonferenser till digitala liveevent har inte haft 
tillräcklig ekonomisk effekt. 
 
Under 2020 har Nolia har även; 
- minskat personalkostnader med 7,2 miljoner (32%) jämfört med 2019. Totala kostnader från 
rörelsen har minskat med 33,5 miljoner (54,4%) jämfört med 2019. 
- infört köpstopp från mars 2020. 
- sagt upp/förhandlat om avtal. 
- förhandlat fram möjlighet att lämna tillbaka leasingbilar. 
- flyttat till mindre kontorsytor. 
- hyrt ut personal på konsultbasis. 
 
- i januari 2021 sagt upp 75% av all personal. 
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Nolia AB följer löpande de krispaket som regeringen tar fram. 
 
Nolia har en stark portfölj av mässor, konferenser, koncept och en erfaren organisation med 
goda nätverk och trygga ägare. Bolaget vet att den underliggande efterfrågan på mötesplatser 
är stark och hyser stor tilltro till att branschen kommer komma tillbaka så fort pandemi och 
relaterade restriktioner tillåter. Nolia har en klar ambition att vara en ledande aktör i 
Norrlands mässbransch där de verkar och har ambitionen att växa så snart det är möjligt. 
 
För att bolaget ska kunna drivas vidare och att det egna kapitalet inte ska förbrukas och att 
bolaget inte blir konkursmässigt behöver bolaget återigen ett kapitaltillskott från sina ägare. 
Som det nu ser ut kommer halva aktiekapitalet vara förbrukat senast i april 2021. Att 
ambitionen inte är att sätta bolaget i konkurs har som ett krav från bolagets revisor och ett 
önskemål från bolagets styrelse bekräftats i ett brev av ägarna via respektive ägarbolag (se 
bilaga). 
 
Föreslås därför att bolagets ägare tillskjuter ett ovillkorat aktieägartillskott i Nolia AB med 
10,5 mkr upp till maximalt 14 mkr, som fördelas mellan ägarna. Skellefteå kommun har via 
sitt ägarbolag Skellefteå Stadshus fattat beslut om att inte tillskjuta ytterligare kapital. 
Skellefteå vill också i enlighet med gällande konsortialavtal (se bilaga) avsluta sitt ägande i 
Nolia och i enlighet med hembudsklausulen sälja sina aktier till de ursprungliga ägarna – 
Umeå och Piteå. Det ovillkorade aktieägartillskottet för respektive kvarvarande ägare – Umeå 
Kommunföretag AB och Piteå Kommunföretag AB - kan därför att hamna i intervallet 5,25 
mkr till 7 mkr. Aktieägartillskotten kan komma att utbetalas i några etapper beroende på 
bolagets utveckling under året. 
 
Utöver ovan angivna åtgärder finns planer på att göra en nedsättning av aktiekapitalet i 
bolaget från 6 000 tkr till 600 tkr. Med den åtgärden kommer behovet av att upprätta 
kontrollbalansräkning förskjutas från ett ej förbrukat aktiekapital på 3 000 tkr till 300 tkr 
vilket är bra för framtiden. Mellanskillnaden 5,4 mkr kommer att kvarstå i bolaget som fritt 
eget kapital. För denna åtgärd kommer det att krävas beslut i respektive kommuns 
fullmäktige. Genomförandetiden efter sådana beslut beräknas till ca 6 månader. Det innebär 
att en sådan åtgärd inte är genomförd förrän i slutet av 2021. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till förslag till beslut. 
  
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Anders Nordin (SLP): avslag till förslaget 
och i första hand sälja aktierna och andra hand avveckla bolaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt förslag till beslut. 
 
 
  

Page 54 of 728



Sammanträdesprotokoll 55 (90) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-08  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 49 
 

Nedsättning aktiekapital Nolia AB 
Diarienr 21KS159 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner att Piteå Kommunföretag AB 
tillsammans med Umeå Kommunföretag AB såsom ägare till Nolia AB skriver ner 
aktiekapitalet i Nolia AB från totalt 6 mkr till totalt 600 tkr. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå, Skellefteå och Umeå kommun äger en tredjedel var i Nolia AB via sina respektive 
koncernmoderbolag. Nolia drabbades hårt under pandemin 2020 och fick därför ett 
sammanlagt aktieägartillskott av sina tre ägare på 15 miljoner kronor. Till det kommer 
hyresrabatter som lämnats av Umeå kommun respektive Piteå Näringsfastigheter. Allt detta 
var avsett att rädda bolaget med förhoppningen om att marknaden för mässor och konferenser 
skulle succesivt återkomma under slutet av 2020 för att sedan återgå till en mer normal 
situation under Q2 2021. Efter höstens händelser med en andra kraftig smittvåg av 
Coronaviruset och de skärpta restriktioner som införts och som beräknas kvarstå under en stor 
del av 2021 har bolaget åter hamnat i en besvärlig situation. Bolaget har därför vidtagit en 
mängd åtgärder för att minska sina kostnader vilket framgår av sammanställningen nedan som 
gjorts av bolagets VD Jonas Dahlberg: 
 
Nolia AB har tagit del av stödpaket från regeringen. Personal har permitterats till följd av 
minskade intäkter, besparingar har genomförts och hyresreduktioner har sökts. Krispaketet 
med sänkta arbetsgivaravgifter har utnyttjats sedan första möjliga dag. 
 
Lyckat omställningsarbete i form av ökat externt konsultarbete, som byggande av vaccinsbås 
men också utveckling av allt från hybridkonferenser till digitala liveevent har inte haft 
tillräcklig ekonomisk effekt. 
 
Under 2020 har Nolia har även; 
- minskat personalkostnader med 7,2 miljoner (32%) jämfört med 2019. Totala kostnader från 
rörelsen har minskat med 33,5 miljoner (54,4%) jämfört med 2019. 
- infört köpstopp från mars 2020. 
- sagt upp/förhandlat om avtal. 
- förhandlat fram möjlighet att lämna tillbaka leasingbilar. 
- flyttat till mindre kontorsytor. 
- hyrt ut personal på konsultbasis. 
 
- i januari 2021 sagt upp 75% av all personal. 
 
Nolia AB följer löpande de krispaket som regeringen tar fram. 
 
Nolia har en stark portfölj av mässor, konferenser, koncept och en erfaren organisation med 
goda nätverk och trygga ägare. Bolaget vet att den underliggande efterfrågan på mötesplatser 
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är stark och hyser stor tilltro till att branschen kommer komma tillbaka så fort pandemi och 
relaterade restriktioner tillåter. Nolia har en klar ambition att vara en ledande aktör i 
Norrlands mässbransch där de verkar och har ambitionen att växa så snart det är möjligt. 
 
För att bolaget ska kunna drivas vidare och att det egna kapitalet inte ska förbrukas och att 
bolaget inte blir konkursmässigt behöver bolaget återigen ett kapitaltillskott från sina ägare. 
Som det nu ser ut kommer halva aktiekapitalet vara förbrukat senast i april 2021. Att 
ambitionen inte är att sätta bolaget i konkurs har som ett krav från bolagets revisor och ett 
önskemål från bolagets styrelse bekräftats i ett brev av ägarna via respektive ägarbolag (se 
bilaga). 
 
Föreslås därför att bolagets ägare tillskjuter ett ovillkorat aktieägartillskott i Nolia AB med 
10,5 mkr upp till maximalt 14 mkr, som fördelas mellan ägarna. Skellefteå kommun har via 
sitt ägarbolag Skellefteå Stadshus fattat beslut om att inte tillskjuta ytterligare kapital. 
Skellefteå vill också i enlighet med gällande konsortialavtal (se bilaga) avsluta sitt ägande i 
Nolia och i enlighet med hembudsklausulen sälja sina aktier till de ursprungliga ägarna – 
Umeå och Piteå. Det ovillkorade aktieägartillskottet för respektive kvarvarande ägare – Umeå 
Kommunföretag AB och Piteå Kommunföretag AB - kan därför att hamna i intervallet 5,25 
mkr till 7 mkr. Aktieägartillskotten kan komma att utbetalas i några etapper beroende på 
bolagets utveckling under året. 
 
Utöver ovan angivna åtgärder finns planer på att göra en nedsättning av aktiekapitalet i 
bolaget från 6 000 tkr till 600 tkr. Med den åtgärden kommer behovet av att upprätta 
kontrollbalansräkning förskjutas från ett ej förbrukat aktiekapital på 3 000 tkr till 300 tkr 
vilket är bra för framtiden. Mellanskillnaden 5,4 mkr kommer att kvarstå i bolaget som fritt 
eget kapital. För denna åtgärd kommer det att krävas beslut i respektive kommuns 
fullmäktige. Genomförandetiden efter sådana beslut beräknas till ca 6 månader. Det innebär 
att en sådan åtgärd inte är genomförd förrän i slutet av 2021. 
 
 
  

Page 56 of 728



Sammanträdesprotokoll 57 (90) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-08  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 50 
 

Tomträtt för Piteå flygklubb - Tomt med befintlig hangar Öjebyn 
31:99 (Flygfältsvägen 95) 
Diarienr 21KS60 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner att Öjebyn 31:99 upplåtes som 
tomträtt till Piteå flygklubb. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att teckna tomträttsavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå Flygklubb bedriver sin verksamhet ute på flygfältet vid Långnäs. De har sedan många år 
tillbaka hyrt hangaren på Långnäs 31:99 av Piteå kommun (Fastighets- och 
serviceförvaltningen). I och med att Piteå flygklubb är på väg att köpa hangarbyggnaden 
behöver en ny form av markupplåtelse upprättas. 
 
Eftersom föreningen ska köpa hangaren av kommunen för att kunna renovera och underhålla 
den, önskar de även att fastigheten (marken) upplåtes med tomträtt. Tomträtt är en säkrare 
upplåtelseform än arrende för föreningen, eftersom de avser att använda egna medel för 
underhållsarbeten. Tomträtt ger även en möjlighet att använda fastigheten som säkerhet mot 
bank. 
 
Avtalsförslag bifogas som bilaga, men mindre ändringar kan komma att göras efter samtal 
mellan parterna. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-01-20 § 15 att föreslå att Kommunfullmäktige 
godkänner att Öjebyn 31:99 upplåtes som tomträtt till Piteå flygklubb. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen stödjer Samhällsbyggnadsnämndens förslag och föreslår även 
att Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att teckna tomträttsavtal. 
 
Beslutsunderlag 

 Karta 
 Utkast tomträttsavtal 
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§ 51 
 

Aktualisering av Översiktsplan 2030 
Diarienr 21KS61 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige aktualitetsförklarar Översiktsplan 
Planstrategi samt Mark- och vattenanvändningskarta, Fördjupad översiktsplan 
landsbygdscentra Hortlax, Jävre, Norrfjärden, Roknäs-Sjulnäs och Rosvik samt 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) - tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (2020:900) (PBL) ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen och ger vägledning för hur mark- och 
vattenområden skall användas och hur den byggda miljön skall användas, utvecklas och 
bevaras. Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande 
politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning 
med naturresurser. 
 
Piteå kommuns nuvarande översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige i december år 2016, 
d.v.s. under förra mandatperioden, varför en aktualisering ska ske under innevarande 
mandatperiod. 
 
Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas, även fördjupningar och tillägg. Är hela 
eller större delen av planen inaktuell måste den revideras i sin helhet. Om den bedöms 
inaktuell bara i vissa områden eller på grund av att en ny typ av anspråk uppkommit kan 
planen ändras genom fördjupning eller tillägg för dessa delar. Övriga delar kan då behållas. 
 
Piteå kommun har antagit fördjupade översiktsplaner (FÖP) för utvalda landsbygdscentra och 
tematiskt tillägg för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) samt Vindbruksplan. 
 
Länsstyrelsen har i enlighet med PBL-krav och inför aktualitetsprövning överlämnat en 
redogörelse avseende statliga intressen och mellankommunala frågor som kan vara av 
betydelse för kommunens ställningstagande. Samhällsbyggnad, Planeringsavdelningen, har 
granskat den gällande översiktsplanen och beaktat innehållet i Länsstyrelsens redogörelse. 
 
Avdelningen bedömer att översiktsplanen är aktuell, förutom det tematiska tillägget 
Vindbruksplan där en revidering pågår. Avdelningen rekommenderar dock att en revidering 
av den kommuntäckande översiktsplanen bör göras inom nästa mandatperiod. 
 
Skälen till bedömningen sammanfattas i följande punkter: 
- Kommunala beslut, utvecklingen av fysiska strukturer samt var bebyggelseutvecklingen 
geografiskt tar plats stämmer mestadels överens med översiktsplanens intentioner. 
- Översiktsplanens prioriteringar och generella riktlinjer är förenliga med 
hållbarhetsambitionerna inom Agenda 2030 samt de hållbarhetsprogram som tillkommit på 
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nationell, regional och kommunal nivå. Både det sociala, det ekologiska och det ekonomiska 
hållbarhetsarbetet inom fysisk planering kan fortsätta att stärkas med stöd i översiktsplanen. 
- Översiktsplanens ställningstaganden till markanvändning och utveckling av den byggda 
miljön bedöms vara tillräckligt aktuella för att planen ska anses aktuell under denna 
mandatperiod. 
- Sedan Vindbruksplanen antogs 2014 har förutsättningarna som då låg till grund för den 
fortsatta utveckling inom temat delvis förändrats. 
- Hastigheten i omvärldsförändringarna och i samhällsbyggandet motiverar att en revidering 
av den kommuntäckande översiktsplanen bör göras inom nästa mandatperiod. 
 
Den 1 april 2020 trädde en ändring av plan- och bygglagen i kraft som berör kommunens 
översiktsplanering. Ändringen innebar bland annat att formuleringarna kring 
aktualitetsprövning av översiktsplanen ändrades. Kravet enligt den nya lagstiftningen är att 
kommunen i början av varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi. I strategin ska 
kommunen ta ställning till om översiktsplanen är aktuell och det fortsatta arbetet med 
översiktsplaneringen. Att kommunen tar fram en planeringsstrategi är numera en förutsättning 
för att översiktsplanen ska anses vara aktuell. Planeringsavdelningen inväntar vidare statlig 
och regional vägledning. 
----- 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-01-20 § 8 att föreslå att Kommunfullmäktige 
förklarar översiktsplan 2030 som fortsatt aktuell. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen stödjer Samhällsbyggnadsnämndens förslag till aktualisering 
av följande styrande dokument med bilagor, giltighetstiden förlängs till 2025-12-31: 
- Översiktsplan Planstrategi samt Mark- och vattenanvändningskarta 
- Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra Hortlax, Jävre, Norrfjärden, Roknäs-Sjulnäs och 
Rosvik 
- Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) - tematiskt tillägg till översiktsplanen 
 
- Vindbruksplan - tematiskt tillägg till översiktsplanen, förlängs inte då revidering pågår. 
 
Dokumenten finns på: https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/politik/Styrning-och-
ledning/Om-Styrande-dokument/Planer-och-program/ 
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§ 52 
 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten 
Diarienr 20KS621 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar och godkänner förbundsordningen 
för Samordningsförbundet Södra Norrbotten 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige besluts ska gälla under förutsättning att 
motsvarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar och att samtliga dessa beslut får 
laga kraft. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Bodens kommun ska ingå som 
medlem i Samordningsförbundet Södra Norrbotten from 2021-06-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade 2020-01-25 § 8 att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta ny Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten där Bodens kommun ingår som medlem from 2021-04-01. 
 
Pga att Region Norrbotten och Piteå kommun beslutat att ställa in sina sammanträdet i 
februari 2021 medför det att inte alla parter hinner fatta behövliga beslut om utvidgning av 
samordningsförbundet utifrån de nya förutsättningarna (fattade beslut får laga kraft först efter 
3 veckor). Samordningsförbundets förbundschef har därför reviderat underlaget med förslag 
att det nya förbundet bildas och Bodens kommun ingår som medlem från och med 1 juni 
2021. 
 
Bakgrund 
2020-01-01 bildades Samordningsförbundet Södra Norrbotten bestående av medlemmarna 
Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommunerna Luleå, Piteå 
och Älvsbyn. 
 
2020-10-15 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbundet Södra Norrbotten att 
teckna en gemensam avsiktsförklaring kring frågan att utvidga Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten med Bodens kommun som ny medlem. 
 
2020-12-16 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbundet Södra Norrbotten att 
fastställa förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten för att 
möjliggöra en utvidgning av förbundet med en ny medlem, Bodens kommun. Den nya 
förbundsordningen föreslås gälla när erforderliga beslut är fattade av samtliga medlemmar 
och vunnit laga kraft, senast 2021-06-01. 
 
En ny förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten har utarbetats. Denna ska 
antas av samtliga medlemmar. (Dessutom behöver utsedd ledamot och ersättare från Piteå 
kommun utses igen till och med 31 mars 2023, då det tekniskt och juridiskt är ett nytt 

Page 60 of 728



Sammanträdesprotokoll 61 (90) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-08  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

ombildat förbund med ny förbundsordning, även om förbundets namn och 
organisationsnummer är detsamma, detta sker i särskilt beslut). 
 
Nedan beskrivs de ändringar som blir nödvändiga i Förbundsordning för 
Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 
 
3 § Förbundets medlemmar 
Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten, 
Bodens kommun, Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyns kommun. 
 
5 § Styrelsen 
Förbundet ska ledas av en styrelse bestående av sju ledamöter och sju ersättare. Varje medlem 
utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Ersättare kallas till samtliga styrelsemöten, 
Ersättare har närvaro och yttranderätt. Tjänstgörande ersättare har beslutsrätt. Ledamöter och 
ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige i 
region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande samt vice ordförande för 
samma period. 
 
6 § Uppgifter och beslutanderätt 
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid beslut om budget 
och verksamhetsplan ska kvalificerad majoritet med 3/4 gälla. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 
 
Förbundet har till uppgift att: 
Besluta om mål och riktlinjer för finansiell samordning 
Stödja samverkan mellan parterna 
Finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser inom de samverkande parternas samlade 
ansvarsområde som syftar till att den enskildes arbetsförmåga förbättras. 
Besluta hur medel för finansiell samordning ska användas 
Ansvara för uppföljning och utvärderingen av rehabiliteringsinsatserna 
Upprätta budget och årsredovisning för finansiell samordning 
 
Förbundet får inte besluta om förmåner eller rättigheter för enskilda, vidta åtgärder i övrigt 
som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster för enskilda. 
 
13 § Budget 
Styrelsen ska varje år upprätta en treårig plan med mål för förbundets verksamhet och 
ekonomi. För det första året ska styrelsen upprätta en detaljerad årsbudget. Över- respektive 
underskott överförs till nästa verksamhetsår. 
 
Årsbudget fastställs av styrelsen senast den 30 november året före budgetåret (kalenderår). 
Förbundets styrelse och medlemmar ska ha dialog om verksamhetsplan och budget. 
 
14 § Revisorer och revision 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av 
revisorer utsedda av förbundsmedlemmarna. Revisorer utses i enlighet med bestämmelserna i 
25 § enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
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Revisorer väljs för fyra år räknat från och med 1 april året efter det då val av fullmäktige i 
landsting/regioner och kommuner har ägt rum i hela landet. För Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Region Norrbotten 
utser en revisor och Luleå kommun, Piteå kommun, Älvsbyns kommun och Bodens kommun 
utser gemensamt en revisor. Den gemensamma revisorn för kommunerna utses per 
mandatperiod av i nämnd ordning Luleå kommun, Piteå kommun, Älvsbyns kommun och 
Bodens kommun. Mandattiden för statens revisor hanteras i särskild ordning. 
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsansvar. 
 
20 § Förbundets bildande 
Samordningsförbundet bildades under namnet Pyramis Luleå 1 december 2006. Från och med 
den 1 januari 2020 utvidgas förbundet med Piteå kommun och Älvsbyns kommun och byter 
samtidigt namn till Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 
Förbundet ombildades 1 januari 2020 då samtliga medlemmar antagit en gemensam 
förbundsordning. 
Från och med 1 juni 2021 utvidgas förbundet med Bodens kommun. Förbundet ombildas 1 
juni 2021 då samtliga medlemmar antagit en gemensam förbundsordning. 
 
Ekonomi och redovisning 
 
Försäkringskassan bidrar med statens andel avseende Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan med 50% av förbundsmedlen, Region Norrbotten med 25%, och 
kommunerna med tillsammans 25%. 
 
Fördelningen av den kommunala delen föreslås utgå från befolkningstalen 16–64 år per den 
31 december året innan budget fastställs. 
2019-12-31 
Boden har 16 495 invånare 16–64 år vilket utgör 17 % av den kommunala delen 
Luleå har 48 729 invånare 16–64 år vilket utgör 52 % av den kommunala delen 
Piteå har 25 010 invånare 16–64 år vilket utgör 26 % av den kommunala delen 
Älvsbyn har 4 608 invånare 16–64 år vilket utgör 5 % av den kommunala delen. 
 
Om Regionen och kommunerna ligger på samma nivå för anslag 2021 som för 2020 blir den 
totala budgeten 5,0 Mkr och då bidrar staten med 2,5 Mkr, Region Norrbotten med 1,250 Kr, 
Bodens kommun med 212 500 Kr, Luleå kommun med 650 000 Kr, Piteå kommun med 325 
000 Kr och Älvsbyns kommun med 62 500 Kr på årsbasis. 
 
För år 2021 kommer fördelningen av kommunernas andel att se ut som följer då Bodens 
kommun blir medlem from 2021-06-01: 
 
Bodens kommuns andel för 2021 blir 106 250 Kr, Luleå kommuns andel blir 715 875 Kr, 
Piteå kommuns andel blir 359 000 Kr och Älvsbyns kommuns andel blir 68 875 Kr. 
 
Det nya utökade förbundet 
Förbundets styrelse kommer att bestå av sju ledamöter och sju ersättare. 
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Samordningsförbunden granskas av revisorer utsedda av förbundsmedlemmarna. Enligt 
förbundsordning ska Försäkringskassan utse statens gemensamma revisor, Region Norrbotten 
utser en revisor och kommunerna utser en gemensam revisor. 
 
Beslutsunderlag 

 Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten 
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§ 53 
 

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Kalix och 
Piteå avseende Teknikcollege från 2021-01-01 
Diarienr 21KS53 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Samverkansavtal för 
gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Kalix och Piteå avseende Teknikcollege från 2021-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har sedan 2011 ingått i ett samverkansavtal med Teknikcollege Norrbotten. 
Avtalet innebär att vi i samverkan med de branschföretag som finns representerade i 
Teknikcollege avser att arbeta efter de i förväg fastställda kvalitetskriterierna som är beslutade 
av Teknikcollege Sverige. Arbetet i TC-Norrbotten samordnas av en processledare som delvis 
bekostas av medverkande kommuner, samt styrgrupper på lokal och regional nivå i vilka 
näringslivet ska vara i majoritet och inneha ordförandeposter. Övriga samverkanskommuner i 
avtalet utgörs av Boden, Luleå och Kalix. 
 
En medverkan i Teknikcollege innebär en kvalitetsstämpel på utbildningarna. Samverkan med 
näringslivet stärks och utbildning och näringsliv arbetar tillsammans för gemensamma mål 
mot en identifierad framtida utveckling på arbetsmarknaden. Näringslivet ger draghjälp åt 
gymnasieskolan och gymnasieskolan understödjer näringslivets behov av kompetent 
arbetskraft. Kompetensutveckling är också centralt inom Teknikcollege verksamhet. 
 
Avtalet ska specificera syftet med samverkan, processledartjänst, fri rörlighet för de 
studerande, interkommunal ersättning, samt gemensam finansieringsmodell och medlemskap i 
Riksföreningen Teknikcollege Sverige. Avtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande eller motsvarande med mandat att teckna avtal för kommunens räkning. Avtal ska 
sträcka sig över hela ansöknings- och certifieringsperioden, vilket i det här fallet rör sig om 
fem år. 
 
För Piteås del omfattar avtalet El- och energiprogrammets Automationsinriktning, 
Industriprogrammet och Teknikprogrammet. Eftersom det gamla avtalet löper ut så har 
Teknikcollege Norrbotten under januari månad innevarande år, genomgått en granskande 
omcertifieringsprocess. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-26, § 22: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till en förlängning av 
samverkansavtalet gällande Teknikcollege och lämnar över ärendet för beslut till 
Kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

 Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Kalix och Piteå avseende 
Teknikcollege från 2021-01-01  
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§ 54 
 

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2020 enligt 6 kap 9 
§ kommunallagen 
Diarienr 21KS95 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten inom Piteå Kommunföretag AB, Piteå 
Näringsfastigheter AB, AB Furunäsets Fastigheter, Hedfastigheter i Piteå AB, Nevatko AB, 
Norrfab i Piteå AB, Trähallen AB, YouCall Sverige AB, Öjebyn 33:199, AB PiteEnergi, 
PiteEnergi Handel AB, Lillpite Kraft AB, Norrgasol AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, Piteå 
Renhållning och Vatten AB, Piteå Science Park AB samt Nolia AB under 2020 varit förenliga 
med de fastställda kommunala ändamålen för respektive bolag samt utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 6 kap 9 § kommunallagen, ska Kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant 
aktiebolag som avses i 10 kap 2 § kommunallagen, pröva om den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om Kommunstyrelsen 
finner att så inte är fallet, ska Kommunstyrelsen lämna förslag till Kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 
 
Den av Kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorn i respektive bolag har särskilt 
granskat bolagets verksamhet utifrån de begränsningar som de kommunala befogenheterna 
anger. Utöver detta har varje bolagsstyrelse lämnat en bolagsstyrningsrapport för det gångna 
året. I denna intygas att respektive bolags verksamhet bedrivits i enlighet med den 
kommunala kompetensen. Utifrån det inhämtade underlaget kan konstateras att det saknas 
anledning för Kommunstyrelsen att bedöma att bolagens verksamhet har överskridit de 
kommunala befogenheterna, varför det inte heller finns behov av att föreslå 
Kommunfullmäktige att vidta åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsstyrningsrapporter 2020 
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§ 55 
 

Årsredovisning 2020 - Piteå Kommunföretag AB (PIKAB) 
Diarienr 21KS100 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Kommunföretag AB för räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Kommunföretag AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Års red Piteå Kommunföretag AB 201231 inkl rev ber o lekm rev ber 
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§ 56 
 

Årsredovisning 2020 - Pitebo AB 
Diarienr 21KS98 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB 
PiteBo för räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för AB PiteBo, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Års red AB PiteBo 201231 inkl rev ber o lekm rev ber 
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§ 57 
 

Årsredovisning 2020 - AB PiteEnergi 
Diarienr 21KS96 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB 
PiteEnergi för räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för AB PiteEnergi, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Års red PiteEnergi AB 2020  inkl rev ber o lekm rev ber 
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§ 58 
 

Årsredovisning 2020 -  PiteHamn AB 
Diarienr 21KS99 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Hamn AB för räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Hamn AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Års red Piteå Hamn AB 201231 inkl rev ber o lekm rev ber 
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§ 59 
 

Årsredovisning 2020 - Piteå Näringsfastigheter AB 
Diarienr 21KS101 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Näringsfastigheter AB för räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Näringsfastigheter AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsred Piteå Näringsfastigheter AB 201231 inkl rev ber o lekm revber 
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§ 60 
 

Årsredovisning 2020 - Piteå Renhållning och Vatten AB (PIREVA) 
Diarienr 21KS102 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Renhållning och Vatten AB för räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Renhållning och Vatten AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Års red Piteå Renhållning och Vatten AB 201231 inkl rev ber o lekm rev ber 
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§ 61 
 

Årsredovisning 2020 - Piteå Science Park AB 
Diarienr 21KS103 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Science Park AB för räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Science Park AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsred Piteå Science Park AB 201231 inkl rev ber o lekm rev ber 
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§ 62 
 

Årsredovisning 2020 -  Nolia AB 
Diarienr 21KS97 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Nolia AB 
för räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Nolia AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsred Nolia AB 201231 inkl rev ber o lekm rev ber 
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§ 63 
 

Årsredovisning 2020 - Piteå Energi Handel AB 
Diarienr 21KS110 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för PiteEnergi Handel AB för räkenskapsåret 
2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för PiteEnergi Handel AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Års red PiteEnergi Handel AB 201231 inkl rev ber o lekm rev ber 
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§ 64 
 

Årsredovisning 2020 - Lillpite Kraft AB 
Diarienr 21KS106 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Lillpite Kraft AB för räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Lillpite Kraft AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Års red Lillpite Kraft AB 201231 inkl revber o lekm rev ber 
 
 
  

Page 75 of 728



Sammanträdesprotokoll 76 (90) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-08  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 65 
 

Årsredovisning 2020 - Norrgasol AB 
Diarienr 21KS109 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Norrgasol AB för räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Norrgasol AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Års red Norrgasol AB 201231 inkl rev ber o lekm rev ber 
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§ 66 
 

Årsredovisning 2020 - AB Furunäsets fastigheter 
Diarienr 21KS104 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för AB Furunäsets fastigheter för 
räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för AB Furunäsets fastigheter, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsred Furunäsets fastigheter AB 201231 inkl rev ber o lekm rev ber 
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§ 67 
 

Årsredovisning 2020 - Hedfastigheter AB 
Diarienr 21KS105 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Hedfastigheter i Piteå AB för 
räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Hedfastigheter i Piteå AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Års red Hedfastigheter i Piteå AB 201231 inkl rev ber o lekm rev ber 
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§ 68 
 

Årsredovisning 2020 - Nevatko AB 
Diarienr 21KS107 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Nevatko AB för räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Nevatko AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsred Nevatko AB 201231 inkl rev ber o lekm rev ber 
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§ 69 
 

Årsredovisning 2020 - Norrfab i Piteå 
Diarienr 21KS108 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Norrfab i Piteå AB för räkenskapsåret 
2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Norrfab i Piteå AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsred Norrfab i Piteå AB 201231 inkl rev ber o lekm rev ber 
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§ 70 
 

Årsredovisning 2020 - TräHallen AB 
Diarienr 21KS111 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Trähallen AB för räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Trähallen AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsred Trähallen AB 201231 inkl rev ber o lekm rev ber 
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§ 71 
 

Årsredovisning 2020 - Öjebyn 33:199 AB (Mallita AB) 
Diarienr 21KS151 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Öjebyn 33:199 AB (Mallita AB) för 
räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Öjebyn 33:199 AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsred Öjebyn 33 199 AB 201231 inkl rev ber o lekm rev ber 
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§ 72 
 

Motion (C) - Förbättrat befolkningsskydd 
Diarienr 19KS471 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen, förbättrat 
befolkningsskydd, färdigbehandlad. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) 
och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Majvor Sjölund (C) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
- att kommunen påbörjar och intensifierar sitt arbete med totalförsvarsplaneringen och 
befolkningsskyddet utifrån de förutsättningar som är angivna i försvarsberedningens rapport 
Motståndskraft. 
 
- att kommunen i detta arbete bygger på sina redan befintliga strukturer och rutiner för 
vardagens olyckor och krisberedskap men särskilt beaktar de ytterligare krav som ställs vid en 
krigssituation, exempelvis i form av skydd och sekretess, osäkerhet osv. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
Omvärlden förändras och vi befinner oss nu i ett omvärldsläge som gör att 
Försvarsberedningen bedömer att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. 
Totalförsvarsplaneringen har kommit i gång i viss utsträckning men det finns stora 
förväntningar på resultat och höjd totalförsvarsförmåga från riksdag och regering. Mer pengar 
har också tillförts till myndigheter, men också till kommuner och landsting. Ett av de 
prioriterade områdena är skydd och säkerhet. 
 
Befolkningsskyddet syftar till att förbättra skyddet och säkerheten för befolkningen i händelse 
av krig. Inom befolkningsskyddet finns mycket att göra för att höja förmågan, inte minst på 
kommunal nivå. Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) bedömer att 
räddningstjänsten har en mycket viktig roll och behöver stärkas både materiellt och personellt 
för att kunna verka under höjd beredskap. Totalförsvarsplaneringen påbörjas och genomförs i 
fredstid, dvs. i den vardag vi lever idag. Brister i vardagen blir brister i krisberedskapen som 
blir brister i totalförsvaret. En god grundberedskap som är uppskalningsbar är därför viktigt. 
MSB bedömer vidare att skyddsrum kommer behöva vara en del av skyddet för 
civilbefolkningen framöver. 
 
Försvarsberedningen skriver i sin rapport Motståndskraft att befolkningsskyddet ska 
organiseras på lokal, regional och nationell nivå. På lokal nivå ska det utgöras av 
räddningstjänst och lokala förstärkningsresurser s.k. hemskydd. Dessa ska planera och utbilda 
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för de uppgifter som finns för kommunens totalförsvarsplanering, inkl. bl.a. information till 
befolkningen, samarbete med frivilliga försvarsorganisationer, tryggad försörjning för 
befolkningen, skydda och rädda och i övrigt hjälpa befolkningen vid krig. 
 
Referenser: 
Försvarsberedningens rapport "Motståndskraft": 
https://www.regeringen.se/4b02db/g1oba1assets/regeringen/dokument/forsvarsdeparteme 
ntet/forsvarsberedningen/ds-2017-66-motstandskraft-inriktningen-av-totalforsvaret-och-
utformningen-av-d et-civila-forsvaret-2021-20252.pdf 
 
MSB rapport "Befolkningsskyddets förmåga och anpassning till nutida förhållanden". 
https://www.msb.se/Up1oad/0m%20MSB/0rganisation uppdrag/Redovisade RU/2017 /170 
918%20Befolkningsskyddet%20regeringsuppdrag.pdf 
_____________ 
Kommunfullmäktige har den 23 september 2019, § 220, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
_____________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 9 januari 2020 
Människor i kommunernas krigsorganisation utbildades för många år sen med plikt, samtidigt 
som frivilliga försvarsorganisationer bidrog till personalförsörjningen. Alla dessa satsningar 
byggde på den hotbild som man ansåg vara aktuell under kalla kriget, med risk för 
markstrider och luftangrepp över i princip hela Sverige. 
 
Piteå kommun har idag en väl utvecklad planering och organisation för att hantera kriser som 
kan uppstå i samhället med utgångspunkt i Lagen om extraordinära händelser. Idag har vi en 
ny hotbild och totalförsvarsplaneringen har därför gått in i en mer intensiv fas. Arbetet med 
detta utgår från den krisorganisation vi har idag. 
 
Utifrån totalförsvarsplaneringen pågår nu ett arbete i Piteå kommun med att planera och höja 
medvetenheten att vi faktiskt behöver förbereda oss på krig. Information till allmänheten har 
gått ut i form av en broschyr från MSB, under krisberedskapsveckan har kommunen 
informerat om hur man klarar 7 dygn utan el, vid krigshot etc. 
 
Kommunen förbereder ett arbete med att krigsplacera anställda i kommunen, det arbetet 
kommer att ta tid. Att placera funktioner inom kommunen i säkerhetsklass har påbörjats och 
kommunen har två datorer på plats för säkerhetskänslig information. Länsstyrelsen i 
Norrbotten jobbar på att få ut signalskydd till varje kommun och i Piteå kommun finns 
utpekad funktion för att ta emot och handha detta, en biträdande signalskyddschef. 
 
En utbildning/övning i Länsstyrelsen regi för krisledningsstaben har genomförts 
Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020). Fler utbildningar/övningar planerades att utföras 
under 2020 för tjänstemän och förtroendevalda men har skjutits på framtiden p.g.a. 
Coronapandemin. 
 
Räddningstjänsten har idag 42 heltidsanställda personer, ca 24 räddningsmän i beredskap 
samt ca 45 värnspersonal. Dessa är utbildade och övade och är en stor resurs såväl vid olyckor 
bränder som under höjd beredskap. I och med den nya gemensamma 
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räddningstjänstorganisationen mellan Piteå och Älvsbyn kommuner tillkommer ytterligare 3 
heltidsanställda samt 40 räddningsmän i beredskap. Frivilliga organisationer är också en 
resurs, exempelvis Frivilliga resursgruppen FRG, Röda korset mm. 
____________________ 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Jag håller med motionären om att det är viktigt att vi som kommun står väl rustade för alla 
olika typer av möjliga kriser. Som det senaste året visat kan en omställning i samhället gå fort 
och vi måste vara beredda för att kunna möta idag okända hot. Räddningstjänsten har det 
uppdraget och gör ett gott arbete med att hålla våra krisberedningsplaner aktuella och redo att 
verkställas om det värsta skulle hända. 
 
Med utgångspunkt i Kommunledningsförvaltningens yttrande anser jag att 
kommunfullmäktige ska anse motionen färdigbehandlad då det arbete som efterfrågas redan 
pågår.” 
 
Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP), Marika Berglund (C), 
Helén Lindbäck (KD) och Karl-Erik Jonsson (M): bifall till motionen. 
  
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
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§ 73 
 

Medborgarförslag - Sockerfria förskolor 
Diarienr 19KS388 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget om sockerfria 
förskolor, färdigbehandlat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att: 
 
Piteå kommun tänker nytt, långsiktigt och för våra medborgares bästa och inför "sockerfria 
förskolor”. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
 
Övervikt och fetma är ett ökande problem bland befolkningen. Vi bör göra allt vi kan för att 
försöka bromsa utvecklingen då företeelsen är negativ både för individen och för samhället i 
stort i form av ökad ohälsa som medför ökade kostnader för till exempel sjukvården. 
 
Ett sätt att påverka ökningen är att jobba förebyggande genom att till exempel erbjuda barn i 
kommunal verksamhet bra och sunda vanor i vardagen. 
 
Sedan 1960 har konsumtionen av godis fördubblats och läskdrickandet har fyrdubblats. 
Samtidigt rör vi oss mindre och barns skolresor med cykel har till exempel minskat med 
närmare 50 % mellan 1990 och - 2015. Förskolan och skolan bör föregå med gott exempel 
och inte lära små barn äta socker vilket faktiskt sker i Piteå kommuns förskolor idag. Socker 
och godsaker bör inte nödvändigtvis uteslutas helt ur barnens kost, men för att hålla 
sockerintaget på en rimlig nivå bör det undvikas under vardagar för att sedan kunna intas 
under helger. Många har familjer har regler om att sötsaker endast ska intas under helger men 
om barnen får sötsaker i förskolan och på skolan blir intaget sammantaget alldeles för högt. 
Med anledning av ovanstående föreslår jag att Piteå kommun tänker nytt, långsiktigt och för 
våra medborgares bästa och inför "Sockerfria förskolor" 
 
Det finns en mängd olika sätt fira förskolans dag, skärtorsdag, valborgsmässoafton, 
födelsedagar osv som inte innefattar socker: Många barn älskar frukt och det är oansvarigt av 
bättre vetande vuxna att ge barnen ex. glass istället för en fruktsallad. Förskolor har nyligen 
gått ut med information om att man har reducerat mängden frukt som ges till barn i 
förskolorna och att det nu endast ges till små barn, Beslutet är helt orimligt när man samtidigt 
erbjuder barnen både glass och godis. 
------- 
Kommunfullmäktige har den 23 september 2019, § 230, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
------- 
Fastighets och serviceförvaltningens yttrande, inkommit den 25 september 2020. 
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Måltidsservice, Piteå kommun delar medborgarförslagets innebörd att det i förskolan ska 
serveras bra måltider som bidrar till att sunda matvanor grundläggs tidigt. Intaget av sötsaker 
av olika slag bör huvudsakligen förläggas till helger, kvällar och lov vilka är 
vårdnadshavarnas ansvar. Innebörden av begreppet sockerfri förskola ger dock utrymme för 
tolkningar. Bilden av den kost som erbjuds i förskolan (enligt medborgarförslaget) kräver ett 
förtydligande. 
 
Måltidsservice ansvarar för frukost, mellanmål och lunch samt frukt. Generellt erbjuds bra 
och sunda måltider. Måltidsservice arbetar utifrån Livsmedelsverkets ”Bra måltider i 
förskola” och avser att i samverkan med förskoleverksamheten följa befintliga riktlinjer 
rörande frukost och mellanmål fullt ut. 
 
Vad gäller neddragning av frukt inom förskolan så har inte regelverket ändrats sedan 2015. 
 
Förslag till beslut: Medborgarförslaget anses färdigbehandlat 
-------- 
Utbildningsförvaltningens yttrande, inkommit den 25 september 2020. 
I läroplanen för förskolan står det att barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig 
rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika 
naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom 
utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider 
och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen 
förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. 
 
Många av barnen vistas större delen av sin vakna tid i förskolan, vilket gör förskolan till en 
viktig arena för etablering av hälsobeteenden. Fysiskt aktiva vanor är mycket viktiga, men 
även goda matvanor samt tid för återhämtning och vila ingår i en hälsosam livsstil. 
Det är också viktigt att barnen får stora möjligheter att utveckla motorisk förmåga, 
rörelseglädje och motivation för fysisk aktivitet för att vara fysiskt aktiva livet ut. Fysisk 
aktivitet påverkar barnets fysiska och mentala utveckling positivt och har stora hälsoeffekter. 
Förskolemiljön och förskolans personal har också betydelse för barnens matvanor, 
återhämtning och andra hälsobeteenden. 
 
Alla förskolor i Piteå har utmärkelsen en ”förskola för hållbar utveckling” med utgångspunkt 
från de ekologiska, ekonomiska och sociala målen. Utmärkelsen är utsedd och godkänd av 
Skolverket. 
 
Förskolorna är väl medvetna att de ska minimera erbjudandet av godis, glass och andra 
sötsaker till barnen. Men det händer vid enstaka tillfällen under året att barnen blir bjudna på 
till exempel glass vid den sommaröppna verksamheten eller vid något annat enstaka tillfälle 
när barnen får baka någon kaka eller vid något annat evenemang, detta i samråd med 
föräldrarna. 
 
I samverkan med måltidsservice erbjuds barnen som vistas sent på eftermiddagarna frukt 
oavsett ålder samt även dagligen för de yngre barnen. 
 
Sammanfattningsvis är målet att minimera sockerintaget under tiden barnen vistas i förskolan. 
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Förslag till beslut: Medborgarförslaget anses färdigbehandlat. 
____________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 2 februari 2021 
De båda yttrandena från Fastighets- och serviceförvaltningen (måltidsservice) och 
Utbildningsförvaltningen visar att förskolorna i Piteå kommuns regi har ett aktivt arbete för 
att både erbjuda näringsriktiga måltider och minimera sockerintaget. Genom att följa 
livsmedelsverkets rekommendationer och läroplanen för förskolan minimeras sockerintaget 
och barnen erbjuds bra och sunda vanor. Med det så anser kommunledningsförvaltningen att 
förslagsställarens intentioner redan är uppfyllda och att det inte finns anledning att anta 
ytterligare styrdokument för verksamheten. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att anse förslaget 
färdigbehandlat. 
-------- 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Jag håller med förslagsställaren om att det är otroligt viktigt att barn och unga får med sig 
bra och sunda vanor från förskola och skola. Utvecklingen med övervikt och ohälsa bland 
barn och unga är alarmerande och skolan ska på inget sätt bidra till en sämre hälsa. 
 
Jag är därför nöjd med att Piteå kommun genom sin måltidsservice sedan lång tid jobbat 
utifrån de riktlinjer som livsmedelsverket har tagit fram. Utbildningsförvaltningen visar även i 
sitt yttrande att man är medveten om problematiken och jobbar aktivt för att minska 
sockerkonsumtionen i förskola och skola. 
 
Jag har fullt förtroende för att verksamheten hanterar detta på ett klokt sätt utifrån läroplan 
och riktlinjer och föreslår därför att kommunfullmäktige anser medborgarförslaget för 
färdigbehandlat.” 
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§ 74 
 

Utökad omföring från drift till investering 2021 Barn- och 
utbildningsnämnden 
Diarienr 21KS173 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt höja beloppsgränsen 
från drift till investering för Barn- och utbildningsnämnden, från 1 mkr till 2,3 mkr för 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-01 
I kommunfullmäktiges fastställda Verksamhetsplan och årsbudget för åren 2021 - 2023  
(20KS343) har fullmäktige beviljat medel för särskilda satsningar för Hälsofrämjande skola, 
cirka 2 mkr fördelat på 2021 och 2022. En viktig utgångspunkt i det hälsofrämjande arbetet är 
att elevers hälsa och skolresultat är starkt sammankopplade. Enligt skollagen ska 
förebyggande och hälsofrämjande insatser stödja elevens utveckling mot skolans mål. 
Hälsofrämjande perspektiv fokuserar på att stärka friskfaktorer som leder till hälsa och som 
underlättar utveckling och lärande.  
 
Avdelningscheferna fick i uppdrag av förvaltningschef att inkomma med förslag på aktiviteter 
som skulle kunna ingå i satsningen utifrån ställda parametrar. Förvaltningschef förordar en 
uppsättning aktiviteter som Barn- och utbildningsnämnden godkände och fördelade medel i 
enlighet med (21BUN43).  
 
Ett villkor för de satsningar som ska genomföras är att efter särskilda medel är förbrukade, 
ska detta finansieras inom befintlig ram varefter en utökning av kostnadsmassa blir därmed 
inte tillämpligt. Med anledning av detta och framtidens ekonomiska osäkerhetsfaktorer utgör 
en del av Barn- och utbildningsnämndens beslutade aktiviteter av investeringskaraktär. 
Hänsyn taget till underhåll och reinvestering, bedöms dessa satsningar vara i linje med 
kapacitet och framtida resurser.  
 
För att kunna göra de satsningar som verksamheten bedömer uppfylla ställda krav och 
kriterier finns ett behov av att kommunfullmäktiges beviljade medel hanteras som 
investeringsmedel i stället för driftsmedel.  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige tillfälligt höjer 
beloppsgränsen om drift till investering från 1 mkr till 2,3 mkr för 2021.  
 
Beslutsunderlag 

 Rapport Hälsofrämjande skola 
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§ 75 
 

Av ledamöter väckta ärenden 2021 
Diarienr 21KS3 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att utreda framtida användning av kvarvarande medel i Allmänna 
näringslivsfonden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunallagen 4 kap 20 § får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden. Ledamöter i 
en nämnd har, antingen ensamma eller flera tillsammans, rätt att väcka ärenden i nämnden. 
 
Rätten att väcka ärenden avser endast den nämnd som ledamoten tjänstgör i och innebär inte 
en rätt att få ärendet avgjort vid det sammanträde då ärendet väcks. 
 
Yrkanden 
Majvor Sjölund (C): Starta ett ärende för att utreda framtida användning av 
kvarvarande medel i Allmänna näringslivsfonden. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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