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§ 76 
 

Strategi för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2021-2030 
Diarienr 21KS180 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar strategi för Bottenvikens skärgård 
kommunsamverkan 2021-2030. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Kultur Park och Fritid Annika Nordstrand och samordnare för Bottenvikens 
skärgård Lisa Lundstedt föredrar ärendet vid Kommunstyrelsens sammanträde. 
  
Bottenvikens skärgård kommunsamverkan omfattar Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå 
och Skellefteå kommuner. Samarbetet har pågått sedan 2006 och utgår från en gemensam 
strategi och ett samarbetsavtal. Detta utgör den tredje strategin där den första hanterade åren 
2008-2013, den andra strategin 2014-2020 och nu är planeringshorisonten 2030. Genom 
att samordna och växla upp gemensamma resurser och utveckla kust och skärgård 
skapas möjligheter till friluftsliv och unika upplevelser vilket i sin tur även gynnar 
turistnäringen i området. Då nuvarande strategi sträcker sig till 2020 har en ny strategi tagits 
fram för beslut av de fem kommunerna. 
 
Förslaget till ny strategi har tagits fram gemensamt av de fem kommunerna 
under projektledning av samordnaren för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. Under 
processen har dialog förts med Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Swedish Lapland Visit Board, Heart 
of Lapland, Luleå Business Region, Visit Piteå, Visit Skellefteå samt olika turistföretag 
och föreningar i området. Under arbetet har även förslag till strategi lyfts internt i 
berörda nämnder och förvaltningar i de olika kommunerna. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-02, § 13 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta strategi för 
Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2021-2030. Strategin ska ligga till grund för det 
gemensamma arbetet med utveckling av Bottenvikens kust och skärgård. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V) och Anna Bergström (V): Bifall till Kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskotts förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Strategi Bottenvikens skärgård 2021-2030 
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 Underlagsdokument Bottenvikens skärgård 2021-2030 
 Sammanställning och utvärdering Bottenvikens skärgård 2006-2019 
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§ 77 
 

Internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2021 
Diarienr 21KS92 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Processledare Christer Lindström föredrar ärendet vid Kommunstyrelsens sammanträde. 
  
Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan uttryckt att Piteå kommuns styr- och 
ledingsprocess utgör grunden i kommunens internkontroll. För att säkerställa och tydliggöra 
att arbetet med intern styrning och kontroll sker inom respektive nämnd och bolagsstyrelse 
har en policy för intern styrning och kontroll utarbetats. 
 
Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med 
rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunens styr- och 
ledningssystem utgör grunden för detta. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att: 
verksamheten lever upp till de av Fullmäktige fastställda målen, verksamheten bedrivs 
kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god ekonomisk hushållning, informationen 
om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och 
tillräcklig, de lagar, regler och riktlinjer som finns följs, möjliga risker, förluster och 
förstörelse inringas, bedöms och förebyggs. Den interna kontrollen syftar även till att ta fram 
förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten. 
 
Den interna kontrollen utgår från de risker som identifierats i verksamhetens processer, dessa 
analyseras och för risker som bedöms kunna ha stor påverkan på verksamheten tas 
kontrollmoment och eventuell förebyggande aktiviteter fram. Kontrollmomenten följs 
löpande utifrån respektive periodicitet under året och risken analyseras och följs upp före 
november varje år utifrån rutiner från ekonomiavdelningen. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Anders Lundkvist (S) och Marika Berglund (C): Kommunstyrelsen ger 
Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att identifiera eventuella risker inom IT-
verksamhet. I övrigt bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
följande ändringar: 
För risk nr 4 Att medel inte finns tillgängliga i den tillväxtpolitiska reserven för viktig 
näringslivsutveckling: Ändra sannolikhet till möjlig vilket ger nytt riskvärde 9. 
För risk nr 18 Personuppgifter hanteras felaktigt: Ändra konsekvens till allvarlig vilket ger 
nytt riskvärde 12. 
För risk nr 24 Felaktiga utbetalningar av arvoden: Ändra konsekvens till kännbar vilket ger 
nytt riskvärde 9. 
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För risk nr 6 Inköp sker utanför avtal: Ändra konsekvens till kännbar vilket ger nytt riskvärde 
12. 
För risk nr 7 Brott mot upphandlingslagstiftningen: Ändra konsekvens till kännbar vilket ger 
nytt riskvärde 9. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
  
 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
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§ 78 
 

Redovisning av internkontrollplan 2020 och internkontrollplan 2021 
för alla nämnder 
Diarienr 20KS574 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Redovisning av uppföljning av internkontrollplaner 2020 och 
antagna internkontrollplaner 2021 för alla nämnder. 
  
Anteckning 
Majvor Sjölund (C): I de risk- och väsentlighetsanalyser som gjorts av de olika nämnderna, 
framkommer närmast ett mönster av bristande avtalstrohet vid inköp. Många nämnder 
hänvisar till det kommande e-handelssystemet och att det kommer att lösa problemet. Varje 
system kan kringgås och det måste därför anses viktigt att alla med inköpsansvar, förstår de 
långsiktiga följderna för Piteå kommun när man handlar utanför avtal. För att förbättra 
näringslivsklimatet, måste företagen kunna lita på att kommunen följer ingångna avtal. I annat 
fall lägger de inte ner det omfattande arbete som krävs, vilket riskerar leda till att det 
inkommer färre anbud vid upphandlingar, vilket i sin tur fördyrar inköp då det ibland uppstår 
närmast monopolsituation. Vill därför göra ett medskick till nämnderna att fortsatt arbeta med 
frågan i syfte att fördjupa kunskapen hos tjänstepersonerna. 
 
Ärendebeskrivning 
I policy för intern styrning och kontroll anges att ”med intern styrning och kontroll avses den 
process som syftar till att nämnder med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för 
verksamheten.” Detta sker i verksamhetsplanen och internkontrollplanen. 
 
Alla nämnder ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att: 
- Verksamheten lever upp till de av fullmäktige fastställda målen 
- Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs. med god ekonomisk 
hushållning 
- Informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, 
tillförlitlig och tillräcklig 
- De lagar, regler och riktlinjer som finns följs 
- Möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs 
 
Nämnden/styrelsen ska årligen besluta om de bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsuppdrag över helheten i den kommunala verksamheten ska 
såväl Internkontrollplan och redovisning av uppföljningen av densamma tillställas 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Under 2020 har, bland annat utifrån revisionens synpunkter, ett utvecklingsarbete skett. 
Processen för planering, genomförande och uppföljning har lagts in i Stratsys, som är 
kommunens system för strategisk planering och uppföljning. Detta har lett till bättre 
möjligheter att systematiskt arbeta med internkontrollen men även förbättra rapporteringen. 
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Att inrapporteringsprocessen utvecklats har bidragit till en överblick över varje nämnds 
internkontrollplan då den följer samma utseende och riskanalys för alla nämnder. 
Kommunstyrelsens uppsiktsuppdrag underlättas också i och med att alla nämnder följer 
samma årshjul och inrapporteringsmodell. 
 
Socialnämnden har utifrån sitt lagstyrda kvalitetsarbete annan periodicitet på sina 
internkontrollplaner och redovisar dessa separat till Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

 § 76 Miljö- och tillsynsnämnden 2020-11-25 Uppföljning av interkontrollplan 2020 
 § 4 Miljö- och tillsynsnämnden 2021-01-19 - Internkontrollplan 2021 
 Internkontrollplan 2021 Miljö- och tillsynsnämnden 
 § 27 Gemensam Räddningsnämnd 2020-11-25 Internkontrollplan 2021 
 § 71 Kultur- och Fritidsnämnden 2020-12-08 Uppföljning av internkontrollplan 2020 
 Uppföljningsrapport Internkontroll 2020 Kultur- och fritidsnämnden 
 § 3 Kultur- och Fritidsnämnden internkontrollplan 2021 
 Internkontrollplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden 
 § 41 Kost- och servicenämnden 2020-12-02 Uppföljning internkontroll 2020 
 § 42 Kost- och servicenämnden 2020-12-02 - Interkontrollplan 2021 
 Internkontrollplan 2021 Kost- och servicenämnden 
 § 82 Fastighets- och servicenämnden 2020-12-04 Uppföljning internkontroll 2020 
 § 5 Fastighets- och Servicenämnden 2021-01-20 Internkontrollplan 2021 
 Internkontrollplan 2021 Fastighets- och servicenämnden 
 §2 SN Redovisninguppföljning 2020 
 Rapport Internkontroll Socialtjänsten 2020 
 Socialnämndens Internkontrollplan SOL och LSS 2021 samt Riskanalys SoL-LSS 2021 
 § 138 Barn- och utbildningsnämnden  -Uppföljning Internkontrollplan 2020 och 

Internkontrollplan 2021 
 Uppföljningsrapport Internkontroll 2020 och Internkontrollplan 2021 för Barn- och 

utbildningsnämnden 
 § 106 Gemensam överförmyndarnämnd Piteå Älvsbyn  2020-12-10 Uppföljning 

internkontroll 2020 
 Uppföljningsrapport Internkontroll 2020 - Gemensam överförmyndarnämnd 
 § 2 Gemensam överförmyndarnämnd Piteå Älvsbyn 2021-01-28 internkontrollplan 2021 
 § 202 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-10 - Uppföljning av Internkontrollplan 2020 
 Uppföljningsrapport Internkontroll 2020 Samhällsbyggnadsnämnden 
 § 2 Samhällsbyggnadsnämnden 2021-01-20 - Internkontrollplan 2021 
 Internkontrollplan 2021 Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 79 
 

Rapport MR-kommun Mänskliga rättigheter 
Diarienr 20KS507 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av Rapport MR-kommun. 
  
Kommunstyrelsen ger kommunchef i uppdrag att utifrån rapporten, Riktlinjer för mänskliga 
rättigheter – mångfald samt ledningsuppdraget Agenda 2030 fortsatt leda och organisera 
arbetet för mänskliga rättigheter, med befintliga resurser. 
 
Ärendebeskrivning 
Mänskliga rättigheter är utgångspunkten för arbetet med mångfald. Piteå ska vara en öppen 
och inkluderande kommun där människor är stolta över sin identitet och möts med respekt, 
nyfikenhet och öppenhet. En kommun med öppen och inkluderande atmosfär, som är levande 
i både stads- och landsbygd. 
  
I VEP 2014 - 2016 gav Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen i uppdrag att samordna 
arbetet med mångfald för att nå handlingskraft i hela organisationen. Ett första steg var att 
upprätta en handlingsplan för den övergripande nivån och att formulera en definition av 
begreppet mångfald. Efter 2017 övergick handlingsplanen till det styrande dokumentet 
Riktlinjer för mänskliga rättigheter – mångfald, en revidering antogs av Kommunstyrelsen 
2019-04-29 som gäller tom 2023-06-30. Arbetet med MR-området har under perioden till och 
med 2020 också bedrivits som ett ledningsuppdrag Piteå MR-kommun 2020 vilket bla 
resulterat i utropandet av MR-kommun 2020-10-24. Ledningsuppdraget är därmed slutfört. 
  
Denna rapport har som syfte att sammanfatta vad som genomförts under perioden från 2014 
till och med 2020. Det framkommer att arbetet, förutom samordningen från 
Kommunstyrelsens sida, även bestått av ett stort antal aktiviteter som genomförts från 
kommunövergripande håll men också utifrån de olika nämndernas ansvarsområden. 
  
Från och med 2021 bedrivs arbetet med mänskliga rättigheter och mångfald utifrån det av 
Kommunfullmäktige prioriterade målet ”Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund” och som stöd för detta kvarstår gällande riktlinjer för mänskliga 
rättigheter ur vilket det fortsatta arbetet ska ta sin utgångspunkt. Parallellt pågår ett 
planeringsarbete med en ansats att beskriva ledningsuppdraget Agenda 2030 inom vilket 
jämställdhet, demokrati och lika behandling är områden som prioriteras. 
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (M) och Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag med ändringen att Kommunstyrelsen ger kommunchef i uppdrag att 
utifrån rapporten, Riktlinjer för mänskliga rättigheter – mångfald samt ledningsuppdraget 
Agenda 2030 fortsatt leda och organisera arbetet för mänskliga rättigheter, med befintliga 
resurser. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Piteå kommuns MRresa 
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§ 80 
 

Remiss - Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen 
Diarienr 21KS38 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över Remiss - Ett bättre underlag för att bedöma 
bostadsbristen. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har fått remiss för yttrande på förslag till ett bättre underlag för att bedöma 
bostadsbristen 
 
Alla kommuner ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i den egna kommunen. I 
denna promemoria lämnas förslag som innebär att kraven på den analys som ska ligga till 
grund för uppgifterna i riktlinjerna förtydligas och får en tydligare inriktning mot 
bostadsbristen i kommunen. 
 
Utöver den analys av den demografiska utvecklingen och marknadsförutsättningarna som ska 
göras, föreslås att uppgifterna i riktlinjerna särskilt ska grundas på en analys av vilka 
bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden. 
 
Vidare föreslås att Boverket ska få i uppgift att bedöma och redovisa vilka bostadsbehov som 
inte tillgodoses på bostadsmarknaden, och att myndigheten ska förse kommunerna med ett 
underlag baserat på denna bedömning. Kommunerna ska använda underlaget som stöd för 
sina analyser. 
 
Förslagen syftar till att förbättra förutsättningarna såväl för regeringens uppföljning av 
riksdagens mål för bostadsmarknaden som för kommunernas planering av 
bostadsförsörjningen. 
 
Författningsändringarna föreslås träda i kraft i två steg, dels den 1 januari, dels den 1 juli 
2022. 
 
Ds 2021:2  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-
promemorior/2021/01/ds-20212/ 
 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över remiss Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen 
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§ 81 
 

Remiss - Boverkets rapport 2020:21 Mått på bostadsbristen 
Diarienr 21KS39 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande över remiss, Boverkets rapport 2020:21 Mått på 
bostadsbristen. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har fått remiss för yttrande, Boverkets rapport 2020:21 Mått på bostadsbristen 
 
Boverket fick i juni 2019 i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur återkommande 
bedömningar av bostadsbristen ska utföras samt att lämna förslag på enhetliga begrepp som 
ska användas vid kommunikation kring bostadsbristen. Avsikten är att de presenterade 
beräkningarna ska kunna användas i arbetet med bostadsförsörjningsfrågor och underlätta 
arbetet med att planera, utföra och följa upp insatser för att åtgärda bostadsbristen. 
 
Boverket har tagit fram en årlig beräkningsmodell där antalet hushåll som saknar en rimlig 
bostad beräknas på både nationell, regional och lokal nivå. Vad som är en rimlig bostad 
definieras enligt en uppsättning kriterier och normer. Kvantitativa mått visar hur många 
hushåll som har en boendesituation som inte uppfyller de olika kriterierna. 
  
Promemorian kan laddas ned från Boverkets webbplats:  
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2020/matt-pa-
bostadsbristen/ 
 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över remiss - Boverkets rapport 2020:21 Mått på bostadsbristen 
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§ 82 
 

Remiss - Förslag till nya föreskrifter om ledning av kommunal 
räddningstjänst 
Diarienr 21KS51 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande över remiss- Förslag till nya föreskrifter om ledning av 
kommunal räddningstjänst. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har fått remiss för yttrande på förslag till nya föreskrifter om ledning av 
kommunal räddningstjänst. 
 
Sammanfattning 
Riksdagen har beslutat om lagändringar i lagen (2003 :778) om skydd mot olyckor (LSO). 
Förändringarna i lagen förväntas resultera i ökad förmåga till ledning av kommunal 
räddningstjänst, ökad förmåga till samverkan mellan räddningstjänstverksamheter samt ökad 
förmåga till samverkan med andra aktörer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) har, med stöd av 3 kap. 8 b § förordningen (2003 :789) om skydd mot olyckor, 
meddelat ett förslag på om ledning av kommunal räddningstjänst. 
 
Föreskriften innefattar bland annat hur ett ledningssystem ska utformas, vilken förmåga som 
ska finnas, krav på robusthet och på planering för statligt övertagande av ansvar för 
kommunal räddningstjänst. 
  
Förslaget till nya föreskrifter med tillhörande konsekvensutredning finns på MSB:s 
webbplats: 
https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/ 
 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över remiss- Förslag till nya föreskrifter om ledning av kommunal 
räddningstjänst 
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§ 83 
 

Samråd om vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt 
Diarienr 20KS559 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande över samråd inom vattenförvaltning i Bottenvikens 
vattendistrikt. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har fått samrådshandlingar för yttrande inom vattenförvaltning i Bottenvikens 
vattendistrikt. 
 
Hur arbete med vattenmiljö fungerar i Sverige 
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vattenförvaltning 
inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att tillgodose att 
vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt. I 
detta förslag till förvaltningsplan redogör Vattenmyndigheten för hur distriktets vatten 
behöver förvaltas under den kommande sexårsperioden för att åstadkomma detta. 
 
I förslaget till förvaltningsplan redovisas tillståndet i yt- och grundvattenförekomster inom 
distriktet enligt den kartläggning och analys som Vattenmyndigheten har genomfört under de 
senaste åren. Dessutom redovisas de betydande påverkanstryck från mänsklig verksamhet 
som finns och vilka miljöproblem de orsakar. Utifrån dessa bedömningar föreslår 
Vattenmyndigheten mål för arbetet med att åtgärda denna påverkan, i form av 
miljökvalitetsnormer för distriktets samtliga vattenförekomster. För att se till att 
miljökvalitetsnormerna följs behöver myndigheter och kommuner sedan genomföra de 
åtgärder som framgår av Vattenmyndighetens förslag till Åtgärdsprogram 2021–2027. 
 
Förslaget till åtgärdsprogram sammanfattas i 
denna förvaltningsplan. I den avslutande delen av förslaget till förvaltningsplan redovisas den 
övergripande, samlade bedömningen av vad som behöver göras nationellt och i distriktet för 
att se till att vi på lång sikt kan förvalta våra vatten på ett hållbart sätt. 
 
Vattenmyndigheten har också samtidigt med detta förslag till förvaltningsplan beslutat om ett 
förslag till delförvaltningsplan med åtgärder för att motverka vattenbrist och torka i distriktet. 
 
Innehåll i förvaltningsplanen som berör kommunen direkt 
Remissen är en sammanfattning av insamlade data om dagens miljötillstånd i våra sjöar, 
vattendrag, kustvatten och grundvatten med avseende på ekologisk- och kemisk status för 
ytvatten och kemisk status för grundvatten. Utifrån detta samt specifika utmaningar i vårt 
vattendistrikt, kommande befolkningsstruktur och eventuella klimatförändringar görs en 
prediktion på vilka utmaningar som vi står inför vad gäller vattenkvalitet. 
 
Utifrån detta utformas en förvaltningsplan på hur våra vatten ska förvalta så att 
kvalitetsnormerna nås och bibehålls. Planen talar om vilka myndigheter som har ansvar för 
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vad samt vilka roller och ansvar länsstyrelser och kommuner har för att normerna ska nås. 
 
Den nya planen har jämförts med planerna för tidigare cykler och lärdom dras från dessa. Det 
finns sammanlagt 59 åtgärdspunkter som olika myndigheter, länsstyrelser och kommuner ska 
genomföra under kommande cykel. Av dessa ligger sex åtgärder på kommunernas ansvar: 
- Vattenplanering 
- Miljötillsyn 
- Dricksvattenskydd 
- Fysisk planering 
- VA-plan inklusive dagvatten 
- Dioxiner från småskalig förbränning 
 
Åtgärderna är desamma som under tidigare cykler med undantag för åtgärd ett som är ny. Den 
nya åtgärden är ytterligare en indikation på att kommuner måste planera mer långsiktigt när 
det gäller vatten. Arbetet med avrinningsperspektiv är dessutom något som kommer att kräva 
samordning och resurser för att samarbeta med andra kommuner. Eventuell påverkan på 
vattenmiljön måste klargöras tidigt i processen vid framtida planeringsarbeten. Olika 
etableringars påverkan på recipienten ska utredas och villkor utifrån påverkansbilden ska 
ställas på exploatören. Nuvarande påverkanskällor ska utredas och eventuella krav på 
förbättringar ska ställas på utövaren. 
 
Enligt verksamhetsplanen ska allt detta finansieras via tillsyn och efter principen ”utövaren 
betalar” det vill säga att de som påverkar vattenmiljön negativt ska betala för 
förbättringsåtgärderna som kan komma att krävas. För vissa av dessa åtgärder finns det 
finansiering att söka via olika bidrag från länsstyrelsen och olika myndigheter. De bidrag som 
finns att söka för lokala arbeten med miljövård ska enligt förvaltningsplanen mer riktas mot 
de åtgärder som åligger kommunerna. 
 
Kommunernas åtgärder syftar huvudsakligen mot förbättrad Ytvattenkemisk Status och 
parametrar inom begreppet Ekologisk Status som berör övergödning. Inom begreppet 
Ekologisk Status finns även parametrar som berör mer fysiska egenskaper. Detta kan vara 
vandringshinder, kanalisering, flottledsrensning, ändrad flödesregim och annat som är orsakat 
av mänsklig aktivitet. I de fall där dessa parametrar medför att God Ekologisk Status inte nås 
måste de åtgärdas. 
 
Dessa åtgärder ligger generellt på länsstyrelsen. Finansiering för detta ska ske via de olika 
bidrag som finns att söka via länsstyrelser och olika myndigheter (till exempel LONA, 
LOVA). 
 
Enligt den lagda förvaltningsplanen ska åtgärderna inte medföra ökade kostnader direkt. 
Principen exploatören betalar tillsammans med förbudet mot att rådande miljöstatus inte får 
försämra (försämringsförbudet) ska finansiera undersökningar och inhämtandet av data, samt 
att finansiera de åtgärder som kan behövas. Tillsynen bör enligt förvaltningsplanen finansieras 
via tillsynstaxa så att den ökade tillsynen som krävs för att genomföra kommunernas åtgärder 
inte medför en ökad kostnad. 
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VA-planeringsgruppen bedriver ett förvaltningsövergripande arbete med granskningar av, och 
synpunkter på, olika planer och projekt inom kommunen. Ett pågående arbete är att se hur 
förhållandena är i Piteås tätortsnära recipienter för att se vilken status de har idag och vad de 
är särskilt känsliga mot. Kommunens strategi för hantering av dagvatten är ett arbete i linje 
med de åtgärder som åligger kommunen. 
 
Piteå har som sagt redan kommit långt dock är vi inte i hamn än. Den nya förvaltningsplanen 
kräver att mer arbete och mer fokus läggs på miljökvalitet i våra vattenmiljöer för att 
åtgärderna ska klaras av. 
 
Det framgår att vattenmyndigheten är medveten om att Sverige är långt ifrån att nå normen 
God Status i alla våra vatten. Därför kommer det att läggas större vikt på att se till att 
åtgärderna efterlevs. Detta är, enligt förslaget, ett måste för att Sverige ska klara kravet i 
vattendirektivet. 
 
Vattenmyndigheten anser att åtgärderna i sig är tillräckliga och orsaken till att normen inte 
nåtts hittills beror på dålig efterlevnad, inte bara av kommuner. 
  
Samrådshandlingarna finns på vattenmyndigheternas webbplats: 
www.vattenmyndigheterna.se/samrad 
 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 
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§ 84 
 

Överklagan - Antagandebeslut upphävs Pitholm 47:13 och Pitholm 
91:2. Utvidgning av Haraholmens logistikcentrum 
Diarienr 21KS213 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande över Överklagan - Antagandebeslut upphävs för Pitholm 
47:13 och Pitholm 91:2. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14, § 275, att anta detaljplan för del av fastigheten 
Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2, utvidgning av Haraholmens logistikcentrum, i Piteå 
kommun. Antagandebeslutet har överklagats till mark-, och miljödomstolen. Klagandens 
yrkanden är, som kommunen förstår det, att antagandebeslutet ska upphävas. 
 
Piteå kommun har den 16 mars 2021 förelagts att yttra sig till mark- och miljödomstolen 
senast den 13 april 2021. 
 
Kommunen yrkar att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet och fastställer 
Kommunfullmäktige i Piteås beslut §275/2020, diarienummer 20KS523, att anta detaljplan 
för del av Pitholm 47:13 och 91:2 – Utvidgning av Haraholmens logistikcentrum. 
 
Beslutsunderlag 

 Yttrande på Överklagan - Antagandebeslut upphävs Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2. 
Utvidgning av Haraholmens logistikcentrum 

 Föreläggande Umeå TR P37-21 Aktbilaga 8 och 2 - maskad kopia 
 Bilaga 2 Yttrande för respektive återkoppling enligt överklagandeskrift - maskad kopia 
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§ 85 
 

Medfinansiering - Spira Mare 2020, förlängning 2021-2022 
Diarienr 21KS178 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar förlängningsperioden av Spira Mare 2020 med 252 732 kr 
per år för 2021 och 2022. 
 
Kommunstyrelsen medfinansierar strategiskrivning av nästkommande programperiod med 51 
031 kronor. 
 
Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå Kommun har under perioden 2016-2020 medfinansierat leaderverksamheten inom Spira 
Mare 2020 med 395 675 kr/år. Projektet begär nu medfinansiering för förlängningsperioden 
2021-2022. Inför denna förlängningsperiod har Jordbruksverket tilldelat Spira Mare 2020 en 
förlängningsbudget på 11 664 855 kr. Ny programperiod kommer att påbörjas under 2023. 
 
Spira Mare 2020 utgörs av femkantkommunerna Boden, Luleå, Kalix, Piteå och Älvsbyn plus 
kustdelen av Haparanda kommun, ett skärgårds- och kustnära område i den unika och 
efterfrågade destinationen Swedish Lapland. Spira Mare 2020 är en sammanslagning av de 
tidigare Leader-områdena Mare Boreale (exklusive Skellefteå kommuns kust och 
skärgårdsområde), Spira Fyrkanten och Polaris-området norr om E4 i Kalix kommun. Spira 
Mare 2020 är ett naturligt utvecklingsområde för samverkan inom offentlig och 
näringslivsverksamhet, med en strategisk position för utveckling av lokalsamhället och 
besöksnäringen i norra Sverige. Tillsammans med utvecklingsmotorn Swedish Lapland har 
samhället utanför tätorterna, alla dess företagsamma människor och identifierade tematiska 
områden en stor utvecklingspotential. 
 
Spira Mare 2020 finansieras ur tre fonder, för landsbygdsutveckling i icke tätorter från 
Landsbygdsfonden (91 000 invånare), för samhällsutveckling i hela området från 
Regionalfonden samt Socialfonden (171 000 invånare). Ett ökat deltagande av landsbygdens 
företagare ökar förutsättningarna för att nå uppsatta sysselsättnings- och verksamhetsmål, 
samt övergripande horisontella mål. Den privata sektorns närvaro som utvecklingsmotorer ger 
spinoff-effekter. Den regionala förankringen i länets utvecklingsplan kommer att vara 
avgörande för resultatet, där samverkan med framför allt Länsstyrelsen är viktig för att nå EU-
mål, nationella, regionala och egna mål. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Spira Mare har haft till ändamål att stödja lokal utveckling i området inom ramen för de mål 
och strategier som fastställts i områdets utvecklingsstrategi. En anställd verksamhetsledare 
har ansvarat för den operativa verksamheten, verkställt styrelsens beslut och främjat 
tillkomsten av utvecklingsprojekt av god kvalitet. Spira Mare har varit mest framgångsrikt i 
länet att hitta utvecklingsprojekt. Spira Mare har gett ökade möjligheter att skapa tillväxt på 
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Piteå kommuns landsbygd med utvecklingsprojekt som byggt på lokala initiativ, vilket 
resulterat i ett antal projekt i Piteå Kommun. 
 
Piteå kommun har under åren 2016-2020 gått in med 395 675 kr årligen och har fått en 
utväxling på 6 503 913 kr i form av projektmedel till Piteå. Projekten leder till utveckling av 
Piteås landsbygd och en större gemenskap. 
 
Exempelvis har det tvååriga projektet Alterälvshelgen lett till en stor ökning av besökare till 
våra norra byar under sommaren, speciellt under denna helg. Projektgruppen för 
Alterälvshelgen har även kunnat fortsätta evenemanget ett tredje år utan medel från Spira 
Mare och tanken från deras håll är att fortsätta för att driva det under Piteå 400 år. Även 
samarbetsprojekt som Solanderleden där man går över kommungränserna ger ett stort 
mervärde för Piteå. Det har skapat förutsättningar till fler arbetstillfällen och fler kluster på 
landsbygden. Lindbäcksstadion har fått projektmedel för att se hur området kan utvecklas för 
framtiden. 
 
De utvecklingsprojekt inom Piteå kommun som fått beviljat stödbelopp från Spira Mare 
beskrivs i bilaga. 
 
Beslutsunderlag 

 Projekt Piteå Spira Mare 2020 
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§ 86 
 

Val av ersättare till styrelsen i Spira Mare 2020 
Diarienr 21KS192 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Helene Röckner, Näringslivsavdelningen, till ersättare i Spira Mares 
styrelse. 
 
Ärendebeskrivning 
Spira Mares högsta beslutande organ är styrelsen, vilken benämns Local Action Group 
(LAG). Styrelsens ledamöter har dels ett ansvar för den ideella föreningen som äger 
verksamheten på Leader eller LLU-kontoret, dels ett ansvar för beslutsprocessen kring 
utdelning av pengar till dem som söker utvecklingsprojekt. 
 
LAG utformas genom att alla kommuner väljer var sin representant från vardera offentlig, 
privat och ideell sektor. Kommunen utser offentlig ledamot (tjänsteman eller politiker), 
"företagarförening" utser privat ledamot (en landsbygdsföretagare) och föreningslivet utser en 
ideell ledamot. En önskan finns från LAG att varje offentlig representant ska utse en ersättare. 
Detta då man har sett att den offentligt representerade ledamoten ofta har förhinder att delta 
och LAG då inte är beslutsför. Maria Öberg, Samhällsbyggnad är ordinarie ledamot. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen utser Helene Röckner, 
Näringslivsavdelningen, till ersättare i Spira Mares styrelse. 
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§ 87 
 

Byapeng 2021 
Diarienr 21KS181 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar fördelning av 200 tkr i Byapeng 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
I Piteå kommuns bestämmelser för Landsbygdsmedel finns riktlinjer för föreningsbidraget 
"byapeng". I denna anges att byapengen ska stödja landsbygdsutvecklingen i Piteå kommun 
genom att vara ett bidrag till arbetet i lokala utvecklingsgrupper och föreningar. 
 
Byapengen kan sökas av lokala utvecklingsgrupper eller föreningar, verksamma i byar inom 
Piteå kommun. Enbart en lokal utvecklingsgrupp eller förening per by kan söka byapeng 
under ett och samma kalenderår. De lokala utvecklingsgrupper och föreningar som finns/är 
verksamma i samma by ska gemensamt utse vilken utvecklingsgrupp eller förening som ska 
stå som sökande. Den lokala utvecklingsgrupp eller förening som söker bör arbeta med frågor 
som berör det stora flertalet i byn, med utvecklingsfrågor eller med annan verksamhet av 
övergripande karaktär. 
 
Byapengen ska användas till utvecklingsarbete i aktuell by, sysselsättningsskapande 
verksamhet eller andra aktiviteter som bedöms viktiga för byns utveckling. Byapengen för en 
enskild lokal utvecklingsgrupp eller förening är inte begränsad på annat sätt än genom 
storleken på det anslag som står till förfogande för utdelning av byapeng. 
 
Bedömning 
I de inkomna ansökningarna finns beskrivet att sökande förening har förtroendet av andra 
föreningar att söka byapeng för byns räkning. Föreningarna anses ha en utvecklande roll. 
Föreslagen fördelning har tagits fram i samarbete mellan landsbygdsutvecklaren samt kultur, 
park och fritid. De föreslagna beloppen ryms inom befintligt anslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Fördelning av 200 tkr i Byapeng 2021 
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§ 88 
 

Landsbygdsmedel Garveriet i Sjulnäs 
Diarienr 21KS183 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar stöd till Föreningen Sjulnäs Garveri med 100 tkr. 
 
Medel tas från utvecklingspeng Landsbygd, 2021 års budget. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att ägarskapet ändras så att föreningen tar över fastigheten 
samt att övrig medfinansiering beviljas. 
 
Ärendebeskrivning 
Sökande: Föreningen Sjulnäs Garveri 
Kontaktperson: Stina Brolin Bergman 
Projektbeskrivning: Utveckling av Sjulnäs Garveri Etapp 1 
Medel: Utvecklingspeng Landsbygd 
 
Totalkostnad projekt: ca 1,2 mkr 
Egen insats värdet av arbete: 80 tkr 
Egen kontantinsats, sponsring mm: 30 tkr 
Piteå kommun: 100 tkr 
Länsstyrelsen: 476 tkr + kostnad för antikvarisk medverkande 
 
Övrig finansiering som sökts etapp 1, 
Sparbanken Nord: 50 tkr 
Vindkraftpeng: 50 tkr 
Kungafonden: 50 tkr 
Tillväxtverket: 385 tkr 
 
Föreningen Sjulnäs Garveri har övertagit Garveribyggnaden vid Gamla Sjulnäsvägen. 
Byggnaden behöver en omfattande renovering. Föreningen har planerat för renovering i tre 
etapper varav en yttre upprustning är den första etappen. 
 
Sandlunds garveri ligger utmed Gamla Sjulnäsvägen i anslutning till Sundsbron vid 
Lillpiteälvens utlopp. Byagatan som förbinder Roknäs och Sjulnäs har utgjort 
Infjärdenbyarnas tätort sedan förra sekelskiftet. Infjärden utgör Riksintresse för 
kulturmiljövården och området är utpekat för den traditionella byabebyggelsen med 
gårdsplatser med stora ekonomibyggnader och det öppna odlingslandskapet. Byggnaden 
berättar om den småskaliga garverinäringen i trakten. Syftet med restaureringen är att 
kunna bedriva verksamhet kopplad till garveriet och att den kan komma allmänheten till 
del. 
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Kommande etapper: 
Etapp 2: Renovering av affärsdel, kontor och skomakeri. Iordningställande för mindre 
konferensdel samt möjliggörande för café och museum. 
 
Etapp 3: Isolering av torkvind och tak i den "gamla" delen, vilket ger en stor samlingslokal 
och även utställningslokal. Renovering av barkintag och gesälldel (en gammal skomakarlokal 
som användes in på 70-talet). Gesällkammaren skulle i framtiden kunna användas som 
kurslokal för exempelvis trä- och läderarbete. 
 
Ändring av befintliga markförhållanden kommer att diskuteras med kommunen, ansvar och 
eventuella nödvändiga försäkringar faller på föreningen. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Föreningens arbete är i dialog tillsammans med Länsstyrelsen, Piteå kommun och Piteå 
museum. Ansvar och drift sköts av Föreningen Sjulnäs Garveri. Sammanfattningsvis 
uppfyller föreningen de krav som finns i Bestämmelser för landsbygdsmedel. 
 
Ärendet har behandlats i Landsbygdspolitiska rådet som tycker att satsningen av föreningen är 
bra och ställer sig positiv till förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

 Sjulnäs garveri - ansökan 
 Sjulnäs garveri - beräkning renovering 
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§ 89 
 

Landsbygdsmedel Utveckling av Bunäsand 
Diarienr 21KS184 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar stöd till Jävre Hembygdsförening med 83 tkr. 
 
Medel tas från Utveckling av Byacentrum. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreningarna i byn har samlats för att diskutera vilka utvecklingsprojekt som kan vara aktuellt 
för byn och det landande på en upplyftning av Bunäsandens Havsbad. 
 
Genom att fräscha upp badplatsen skapas ett fint område som dels kan fungera som 
samlingsplats för bybor i alla åldrar och ökar attraktionskraften för besökare och turister. 
Åtgärderna ökar möjligheter till högre besökarantal, ökad attraktionsförmåga och bättre 
omsättning för byns företagare. Bunäsandens havsbad har fina förutsättningar att utvecklas till 
att vara ett utflyktsmål året om med sin naturligt vackra placering med hav och horisont som 
vy. 
 
Projektet handlar om en uppfräschning av brygga, tillgängliggörande av platsen för barn, 
äldre och funktionsnedsatta. Idag känns inte stranden tillgänglig för alla och det är det man 
vill återskapa, tillgänglighet för olika aktiviteter. 
 
Sökande: Jävre Hembygdsförening 
Projektbeskrivning: Utveckling av Bunäsandens Havsbad Jävre 
Medel: Utveckling av Byacentrum 
 
Totalkostnad projekt: 414 tkr 
Extern finansiering: 300 tkr 
Egna medel: 31 tkr 
Kommunala medel: 83 tkr (20%) 
 
Ärendet har behandlats i Landsbygdspolitiska rådet som tycker att satsningen av föreningen är 
bra och ställer sig positiv till förslaget. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Projektet riktar sig till besökare av badplatsen. Målet är att återuppväcka Bunäsand som ett 
fint utflyktsmål, en naturlig samlingsplats för bybor i alla åldrar samt göra det attraktivt för 
turister och besökare. Förslaget om utvecklingen har tagits tillsammans med olika föreningar 
samt ungdomar i byn. Hembygdsföreningen har en vilja att utveckla området för byns bästa, 
för byns alla boende 
och även för besökare till byn. Föreningens arbete är i dialog tillsammans med kommunen 
och de boende i byn. Hembygdsföreningen har idag hand om drift och underhåll av 
badplatsen. Ansvar och eventuella nödvändiga försäkringar faller på föreningen. 
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Beslutsunderlag 
 Vision Bunäsandens havsbad Jävre 
 Kostnader Bunäsand 
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§ 90 
 

Bestämmelser för Byapeng, Stöd till Närområdesutveckling och Stöd 
till den bebyggda kulturmiljön 
Diarienr 21KS158 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Bestämmelser för byapeng, stöd till närområdesutveckling och stöd 
till den bebyggda kulturmiljön. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har tre stöd som riktar sig direkt till landsbygden i kommunen. Medlen ska 
stödja landsbygdsutvecklingen i Piteå kommun genom bidrag till; 
• Lokala utvecklingsgrupper och föreningar (Utvecklingspeng) 
• Ideella föreningar som genom sysselsättningsskapande verksamhet eller andra aktiviteter 
bedöms viktiga för byns utveckling. (Byapeng) 
• Insatser för värdefulla byggda kulturmiljöer (Stöd bebyggda kulturmiljön) 
 
Från och med år 2021 finns ett nytt stöd som riktar sig till centrala Piteå och stadsdelarna. 
Detta medel benämns i bestämmelserna för Stöd till Närområdesutveckling. 
 
Stöd till närområdesutveckling lyder under samma regler som tidigare Utvecklingspeng för 
Landsbygd men innefattar både landsbygden samt centrala Piteå och stadsdelarna. 
 
Yrkanden 
Majvor Sjölund (C) och Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag med tillägget att under rubriken Ansökan för varje medel lägga till: 
Ange sökt summa. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Bestämmelser för Byapeng, Stöd till Närområdesutveckling och Stöd till den bebyggda 
kulturmiljön 
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§ 91 
 

Riktlinjer Pott för arbete mot droger 
Diarienr 21KS179 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer Pott för arbete mot droger. 
 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjen revideras med ett tillägg som slår fast att inkomna ansökningar beslutas vid 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts sammanträden i juni och november. 
Samtidigt ändras namn på riktlinjen för att bättre spegla dess syfte. 
 
Yrkanden 
Agnetha Eriksson (S) och Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag med ändringen att under rubriken Bakgrund förtydliga att potten 
tillkom genom ett medborgarförslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer Pott för arbete mot droger 
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§ 92 
 

Riktlinjer för skyltning 
Diarienr 21KS40 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för skyltning. 
 
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 skyltning 
- omstrukturering på grund av inarbetande av tidigare bilagor 
- förtydliganden utifrån barnperspektivet 
- i övrigt inga förändringar 
---- 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-10 § 234 att godkänna förslag till reviderad 
version av Riktlinjer för skyltning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta revideringarna samt upphäva 
tidigare version. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till reviderad riktlinje föreslås antas med två ändringar. 
Avsnittet om ansökningsprocessen läggs sist i dokumentet, Digital skyltning benämns 
Ljusskyltning och relevanta delar av avsnittet Digital skyltning läggs till Generella riktlinjer 
samt Specifika riktlinjer. 
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Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Håkan Johansson (M) och Helena Stenberg (S): Bifall 
till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med ändringen att under rubrik 
Skyltning vid gågata och del av Uddmansgatan, i andra punkten stryka "Digitala skyltar tillåts 
inte". 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för skyltning 
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§ 93 
 

Tillsättande av dataskyddsombud 
Diarienr 21KS172 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utnämner Ali Kraufvelin till dataskyddsombud och Andreas Persson till 
biträdande dataskyddsombud för Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder och styrelser att utnämna Ali Kraufvelin till 
dataskyddsombud och Andreas Persson till biträdande dataskyddsombud för respektive 
nämnd och bolag. 
 
Ärendebeskrivning 
Av artikel 37 i dataskyddsförordningen framgår att alla myndigheter som behandlar 
personuppgifter ska utnämna ett dataskyddsombud. Av artikel 37.3 framgår att ett enda 
dataskyddsombud får utnämnas för flera myndigheter när det är lämpligt med hänsyn till 
deras organisationsstruktur och storlek. 
 
Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, 
sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de 
uppgifter som åligger dataskyddsombudet enligt dataskyddsförordningen. 
Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges personal eller utföra uppgifterna 
på grundval av ett tjänsteavtal. 
 
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras och meddelas till 
tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Tidigare utnämnt dataskyddsombud för Kommunstyrelsen var utnämnd till dataskyddsombud 
även för övriga nämnder i Piteå kommun och för samtliga helägda kommunala bolag. Detta 
har bedömts fungera bra, och har bidragit till att tillförsäkra medborgarna i Piteå kommun en 
likvärdig hantering av behandling av personuppgifter. 
 
Ali Kraufvelin och Andreas Persson bedöms ha de yrkesmässiga kvalifikationer och den 
sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd som krävs, och en god förmåga att 
fullgöra de uppgifter som åligger dataskyddsombudet enligt dataskyddsförordningen. Ali 
Kraufvelin och Andreas Persson är båda anställda av Piteå kommun sedan den 1 mars 2021 
och tillhör kommunledningsförvaltningens avdelning för styrning och ledning. 
 
Övriga nämnder och de kommunala bolagen uppmanas att utnämna Ali Kraufvelin till 
dataskyddsombud och Andreas Persson till biträdande dataskyddsombud. 
 
Tidigare utnämnt dataskyddsombud var anställd av Piteå kommun och utförde sina uppgifter 
gentemot de kommunala bolagen enligt tjänsteavtal där bolagen köpte dataskyddsombudets 
tjänster av kommunen. Kommunstyrelsen beslutade den 17 april 2018 (§ 95, 18KS169) om en 
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kostnadsfördelning av den totala kostnaden för dataskyddsombudets uppdrag för nämnder och 
bolag som skulle gälla oförändrad t.o.m. 2020-12-31. 
 
 
  

Page 32 of 462



Sammanträdesprotokoll 33 (47) 
Sammanträdesdatum  
2021-04-12  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 94 
 

Val av ledamot och ersättare - Kommunala förebygganderådet 2021-
2022 
Diarienr 18KS739 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande ledamöter från intresseorganisationerna i Kommunala 
förebygganderådet för 2021-2022: 
 
Lions (Vice ordförande) – Tommy Sundqvist 
LP-Kontakten – Stefan Högberg 
Connextions – André Thurström 
Länkarna – Johanna Löfgren 
Röda Korset – Ulla-Britt Boström 
IOGT-NTO – Lorentz Holmgren 
PKR (adjungerad) – Stig-Roland Carlzon 
  
Kommunstyrelsen utser följande ersättare från intresseorganisationerna i Kommunala 
förebygganderådet för 2021-2022: 
 
RFSL – Maria Wikslund 
FMN – Monica Öhman 
Brottsofferjouren – Anders Danielsson 
Rädda Barnen – Britt-Inger Olofsson 
 
Ärendebeskrivning 
Föreningarna i rådet förfogar över sex ordinarie platser. Övriga föreningar sitter som ersättare 
och kallas av rådets sekreterare i de fall någon av de ordinarie föreningarna är förhindrade att 
närvara. 
 
De föreningar som sitter med i KFR ska företrädas av en representant från respektive 
förening. Piteå kristna råd tilldelas en stående plats i rådet som adjungerad förening, utöver de 
sex ordinarie platser som föreningarna förfogar över. Inför varje sammanträde kommer 
ytterligare en ersättande förening att kallas till en adjungerad plats efter ett rullande schema. 
 
Den förening som innehar vice ordförandeposten (Lions, Tommy Sundkvist) sitter som 
ordinarie förening under hela mandatperioden 2019-2022. 
----------------------------- 
  
Kommunala förebygganderådet 2020-12-03, § 29: 
De föreningar som under perioden 2019-2020 suttit som ersättare blir automatiskt ordinarie 
förening, övriga platser lottas. Efter genomförd lottning ser föreningarnas representanter i 
KFR för åren 2021-2022 ut som följer. 
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Ordinarie föreningar i KFR 2021-2022: 
Lions (Vice ordförande) – Tommy Sundqvist 
LP-Kontakten – Stefan Högberg 
Connextions – André Thurström 
Länkarna – Johanna Löfgren 
Röda Korset – Ulla-Britt Boström 
IOGT-NTO – Lorentz Holmgren 
PKR (adjungerad) – Stig-Roland Carlzon 
 
Ersättande föreningar i KFR 2021-2022: 
RFSL – Maria Wikslund 
FMN – Monica Öhman 
Brottsofferjouren – Anders Danielsson 
Rädda Barnen – Britt-Inger Olofsson 
Ersättande föreningar kallas i den ordning de lottats. 
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§ 95 
 

Anmälda delgivningar  
Diarienr 18KS1 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda handlingar. 
 

Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunstyrelsen. 
 

Anmälda delgivningar 
 Protokoll - Gemensam servicenämnd Piteå & Älvsbyn 21-02-17 (dnr 21KS177-1) 

 Protokoll Kultur- och Fritidsnämnden 2021-03-02 (dnr 21KS22-2) 

 210309 - Information om bemyndigandet för kommuner att meddela föreskrifter om Förbud mot att vistas på 
vissa särskilt angivna platser (dnr 21KS1-15) 

 § 5 Patientnämnden samt Analysrapport gällande klagomål på vården som avser barn (dnr 21KS1-16) 

 § 6 Patientnämnden samt Analysrapport gällande klagomål relaterade till Covid-19 (dnr 21KS1-17) 

 § 4 Patientnämndens årsberättelse 2020 (dnr 21KS1-18) 

 Öppet brev till Sveriges kommuner om Elbrist i södra Sverige (dnr 21KS1-19) 

 Begäran om förlängd tillåtlighetstid i tillåtlighetsbeslutet för vindkraft i Markbygden, Piteå kommun (dnr 
21KS1-20) 

 Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2021-03-17 (dnr 21KS1-21) 

 Protokoll Kommunala pensionärsrådet (dnr 21KS1-22) 

 Protokoll valberedning Svenska Kommun Försäkrings AB 2021-02-11 samt 2021-03-05 (dnr 21KS13-6) 

 Protokoll Plan- och tillväxtkommittén 2021-03-30 (dnr 21KS10-1) 

 Styrelseprotokoll 2020-12-11 Svenska Kommun Försäkrings AB (dnr 20KS13-13) 

 Styrelsemöte 2021-02-12 med bilagor Svenska Kommun Försäkrings AB (dnr 21KS13-7) 

 
Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting 

 Cirkulär 21:14 Bestämmelser för Traineejobb 16 har upphört att gälla  
 Cirkulär 21:15 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala 

anläggningar 
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§ 96 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 
 

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

Delegationsbeslut 
 Svar på remiss - Frivillig skattskyldighet för mervärdeskatt vid uthyrning av lokaler (dnr 20KS613-4) 

 Ansökan om antagning i hemvärnet (dnr 21KS14-1) 

 Återkallelse av tilldelningsbeslut Fordons- och maskintjänster, anbudsområde 11 (dnr 21KS189-24) 
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§ 97 
 

Handlingsplan och Plan för klimatanpassning 
Diarienr 20KS186 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar handlingsplan för klimatanpassning. Beslutet gäller under 
förutsättning att Kommunfullmäktige antar Plan för klimatanpassning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Plan för klimatanpassning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott återremitterade 2021-03-01, § 23 Plan för 
klimatanpassning och Handlingsprogram för klimatanpassning för att se över rubriksättning, 
ambitionsnivå och detaljeringsgrad av innehållet i dokumenten. Någon revidering av 
Planeringsunderlaget begärdes inte eftersom det inte är föremål för beslut, det kvarstår 
därför i ursprunglig form. 
---------------------- 
  
I enlighet med kommunfullmäktiges ledningsuppdrag har en förvaltningsövergripande Plan 
för klimatanpassning tagit fram. Klimatanpassning handlar om att anpassa verksamheterna till 
ett förändrat klimat nu och i framtiden, inte om att minska verksamheternas klimatpåverkan. 
 
Kommunen har under ett antal år arbetat aktivt med anpassningar för ett förändrat klimat, dels 
genom att utgå från de klimatscenarios som Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram (och 
skapat en grundläggande kunskap om hur förändringarna kan komma att påverka Piteå), och 
dels genomfört risk- och sårbarhetsanalyser med förvaltningar och bolag. Dessutom har en del 
verksamheter beslutat om egna handlingsplaner för klimatanpassning, kommunövergripande 
riktlinjer för dagvattenhantering har antagits, skyfallsanalyser har genomförts, beaktande har 
gjorts vid anläggande av nya äldreboenden, planering av nytt klimatanpassningsmagasin är 
gjort för att hantera skyfall etc. 
 
Klimatförändringarna handlar för Piteå kommuns del framför allt om att det blir varmare och 
blötare, vilket kan leda till följande konsekvenser: 
 
Ökande årsmedeltemperatur: 
• Värmebölja 
• Torka 
• Skogs- och markbrand 
• Skadedjur 
• Försämrad luftkvalité 
• Smittspridning 
• Bakterietillväxt på objekt 
• Ökade drift och underhållskostnader 
• Mindre tjäle 
• Fler nollgenomgångar 
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• Isstorm 
 
Ökad årsmedelnederbörd: 
• Stora regnmängder på kort tid – skyfall med och utan åska 
• Stora regnmängder på lång tid 
• Stora snömängder på kort tid 
• Stora snömängder på lång tid 
• Ras och skred 
 
I verksamheternas riskanalyser kopplat till ovanstående konsekvenser har det identifierats 
sammanlagt 70 risker, varav huvuddelen innefattas av ett varmare klimat samt 
skyfall/översvämningar. Med bakgrund av det har 32 åtgärdsförslag lyfts i ett 
handlingsprogram. Där har risk/konsekvens, åtgärdsförslag, kostnadsbehov och ansvar 
preciserats. Åtgärdsförslagen leder till riskeliminering, riskreducering eller utredning för 
vidare behov av åtgärder. Det är identifierat fyra särskilda problemområden: varmare klimat, 
skyfall/översvämning, snömängder och storm. Inom dessa har ett antal åtgärdsförslag tagits 
fram som särskilt prioriterats av verksamheterna: 
 
Varmare klimat 
• Skidspår, skidbackar och snölekområden kan inte nyttjas vid snöbrist. Risk finns att inte ha 
möjlighet att vara en attraktiv vinterort, kunna genomföra vinterarrangemang eller erbjuda 
besökare upplevelser kopplat till snö. 
• Drift av naturisbanor blir mer krävande. Ingen naturisbana drabbar både Pitebor och 
besökare. Den är viktig för folkhälsan och utgör en del att vara en attraktiv vinterort. 
• Värmebölja kan ge långvarigt höga innetemperaturer, vilket kan leda till överhettning hos de 
boende. 
 
Skyfall/översvämning 
• Dagvatten breder ut sig problematiskt i en större skala och riskerar att leda till egendoms- 
och anläggningsskador på GC-tunnlar/vägar och hos övriga delar av samhället och hindra 
framkomlighet på vägar. 
• I händelse att utvändig dagvattenavledning inte uppnår nödvändig bortförsel kan det leda 
bakvatten in i byggnaderna. Vatteninträningarna kan medföra stor skada beroende på var det 
sker. Största riskområdena är byggnader med platta tak och invändiga 
takavvattningar/invändiga stuprör) samt brister i dimensionering av utgående dagvatten. 
 
Snö 
• Stora problem med framkomlighet och säkerhet kan uppkomma i samband med att stora 
snömängder kommer ned på KORT tid på vägarna. 
• I händelse av att det kommer stora snömängder så riskerar utrymningsvägar vara oskottade i 
samband med behov av utrymning, vilket kan medföra svårigheter att ta sig ut. 
• En snörik vinter blir staketen på flera av kommunens förskolor så pass låga, i förhållande till 
sin omgivning, att även relativt små barn kan kliva på snön och tas sig över staketet. 
• Tak med stora spännvidder är oftast mera utsatta för snölast och takras, där stora risker 
förekommer då vanligen höga persontal vistas i lokalerna. Ökad snönederbörd kan medföra 
stora snölaster så att takskottning måste utföras akut ur förebyggande syfte. Mycket snö i 
kombination med kraftig blåst, kan medföra lokala ansamlingar så att vissa lägre tak kan få 
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mycket stora snömängder med risk för takras. Det finns även risk för driftstörningar/rasrisk 
för övertryckshall. 
 
Storm 
• Inga särskilt prioriterade åtgärder 
 
Behov av medel för att anpassa verksamheterna till ett förändrat klimat uppskattas uppgå till 
totalt ca 24 mkr, varav prioriterade åtgärderna står för ca 8 mkr. Åtgärderna ska utföras i 
ordinarie drift hos respektive nämnd och vid behov behandlas i budgetprocessen. Varje 
verksamhet skall löpande inom respektive ansvarsområde planera förebyggande utifrån 
identifierade risker som ett förändrat klimat medför. Under arbetets gång har ett 
planeringsunderlag tagits fram för att analysera och konkretisera förvaltningarnas behov av 
anpassning. 
 
Planeringsunderlaget är ett fylligare underlag med plane och arbetets förutsättningar i form av 
lagstiftning, klimatscenarion, riskanalys, redan inträffade konsekvenser och tidigare/pågående 
klimatanpassningsarbete och utgör ett informationskomplement till handlingsplanen. 
 
Beslutsunderlag 

 Plan för klimatanpassning 
 Handlingsplan för klimatanpassning 
 Beslutsunderlag 2021 Planeringsunderlag klimatanpassning 
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§ 98 
 

Personalpolicy 
Diarienr 20KS477 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Personalpolicy. 
 
Ärendebeskrivning 
Processledare Christer Lindström föredrar ärendet vid Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts sammanträde. 
  
Personalpolicyn beskriver Kommunfullmäktiges intentioner för personalpolitiken i Piteå 
kommun. Den redogör för förväntningar och krav på kommunens medarbetare och chefer. 
Vidare beskriver policyn vad medarbetare och chefer kan förvänta sig av kommunen som 
arbetsgivare. En mer detaljerad beskrivning av personalpolitiken regleras i riktlinjen för 
personalpolitik. 
 
2008 antog Kommunfullmäktige en ledarskapspolicy med ledorden Våga-Låga-Förmåga. 
Denna kompletterades 2011 med en medarbetarepolicy som utgick från samma koncept. 2018 
slogs dessa två dokument ihop till en gemensam Personalpolicy, innehållet var dock 
detsamma. 
 
Kommunchef har genom ett ledningsuppdrag i riktlinjer och verksamhetsplanering fått i 
uppdrag att stärka tillitsperspektivet i styrning och ledning av den kommunala verksamheten. 
Som ett led i detta har personalpolicyn omarbetats för att tydliggöra tillitsperspektivet och vad 
tillit betyder i Piteå kommun. 
 
Grunden i Personalpolicyn är fortfarande Våga-Låga-Förmåga. Varje begrepp beskrivs 
tydligare än tidigare med en grund del för alla medarbetare och ett tillägg för chefer. 
 
Centrala samverkansgruppen har tagit del av förslaget och har tillstyrkt den reviderade 
personalpolicyn i samband med sammanträde i februari 2021. 
 
Beslutsunderlag 

 Personalpolicy 
 Befintlig Personalpolicy 
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§ 99 
 

Återrapport av uppdrag från Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 
Diarienr 21KS7 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner Återrapport av uppdrag från 
Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner Återrapport av uppdrag från 
Kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett beslut i en politisk församling innebär ofta att någon form av åtgärd ska utföras. En 
förutsättning för att verkställa sådana beslut är att uppdrag och eventuella direktiv ges och är 
klart formulerade samt att verksamheten som får uppdraget informeras om det. När 
Kommunfullmäktige respektive Kommunstyrelsen beslutar om uppdrag ska det framgå i 
beslutet när uppdraget ska återrapporteras och vilken verksamhet som ansvarar för att beslutet 
blir verkställt. 
 
Enligt Anvisning för återrapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsen, framgår att nämnder, styrelse eller annan verksamhet en gång per halvår 
ska återrapportera vilka uppdrag de har fått från Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige och i 
vilken utsträckning dessa har verkställts. 
 
Av verksamhetens återrapportering ska det framgå om beslutet är verkställt samt en kort 
beskrivning om hur uppdraget har verkställts. Om beslutet inte verkställts ska verksamheten 
beskriva vad som hittills har genomförts och vad som återstår samt när verksamheten 
beräknar att beslutet kan verkställas respektive återrapporteras. 
 
Om verksamheten bedömer att beslutet inte kan verkställas ska verksamheten istället redogöra 
för orsakerna till det samt begära att beslutet upphävs. 
 
I bifogade bilagor framgår aktuella uppdrag och återrapportering. 
 
Beslutsunderlag 

 Återrapport av uppdrag från Kommunstyrelsen 
 Återrapport av uppdrag från Kommunfullmäktige 
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§ 100 
 

Sammanträdesplan 2022 
Diarienr 20KS569 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan för 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott samt för Kommunstyrelsen för 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen fastställer Årsplan/tidplan för ekonomiska 
aktiviteter och undersökningar för kommunen och kommunkoncernen för 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 
Kommunfullmäktige för 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för år 2022 har upprättats för Kommunstyrelsen inklusive 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott samt för Kommunfullmäktige. 
 
Dessutom har förslag tagits fram till Årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter och 
undersökningar för kommunen och kommunkoncernen för år 2022. 
 
Årsplan/tidplan är framtagen utifrån förslaget till 2018 års sammanträdesplan, då budgeten 
behandlas i augusti/september och beslutas av Kommunfullmäktige under november. 
 
En tidplan har lagts in för antagande och uppföljning av internkontrollplan samt systematiskt 
arbetsmiljöarbete, både för Kommunstyrelsens egen del och utifrån uppsiktsplikten gentemot 
nämnderna. 
 
Fastställande av skattesats sker även av Kommunfullmäktige i november. 
 
Årsplanen innehåller tidplaner för årsredovisning/bokslut, månadsrapport, fördjupad 
månadsrapport, delårsrapport, budget/VEP, fastställande av budget/VEP inklusive skattesats, 
undersökningar och medborgardialoger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsplan-tidplan ekonomi 2022 
 Sammanträdesplan 2022 
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§ 101 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och 
service för fjärde kvartalet 2020 
Diarienr 20KS5 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda 
beslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) för fjärde kvartalet 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h ska Socialnämnden 
kvartalsvis rapportera till Kommunfullmäktige om beslut om bistånd som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom samma period. 
 
Socialnämnden lämnar rapport för fjärde kvartalet 2020. 
 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som 
inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal 
av socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige 
och kommunens revisorer. 
 
Under kvartal 4 2020 fanns det 22 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade 
tre månader. Det är 1 färre än kvartal 3. 
 
1 st avser Avlösarservice (oförändrat) 
9 st avser Bostad med särskild service för vuxna (1 fler än föregående kvartal) 
1 st avser Bostad med särskild service för barn och unga (oförändrat) 
7 st avser Daglig verksamhet (oförändrat) 
1 st avser Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (oförändrat 
2 st avser Korttidsvistelse utanför hemmet (1 färre än föregående kvartal) 
1 st avser Ledsagarservice (oförändrat) 
 
Konsekvensanalys 
Medborgare 
Det kvarstår utmaningar att möta behov och efterfrågan på flera områden, speciellt 
bostad med särskild service i form av gruppbostad och daglig verksamhet. Antalet beslut om 
Bostad med särskild service ökar. Vi har brist på särskilda boendeplatser för personer 
med funktionsnedsättningar och för att kunna möta upp detta så undersöker socialtjänsten 
lämplig lokal för att starta ytterligare en ny gruppbostad. Under kvartalet ser vi även en 
ökning av beslut om daglig verksamhet. På daglig verksamhet arbetar de aktivt med att 
kartlägga behov och finna attraktiva och lämpliga verksamheter för de enskilda individerna. 
Nya beslut tillkommer regelbundet. 
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Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De 
som beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som 
försvårar arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka 
erbjudanden som personerna får och vilka andra insatser som sätts in i avvaktan på 
verkställighet. 
 
Budget 
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter från IVO för socialtjänsten där vi ej har 
lyckats verkställa beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Ej verkställda beslut LSS, kvartal 4, 2020 
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§ 102 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för 
fjärde kvartalet 2020 
Diarienr 20KS6 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för fjärde kvartalet 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Socialtjänstlagen 16 kap, 6 § ska socialnämnden en gång per kvartal lämna rapport 
till Kommunfullmäktige om gynnande biståndsbeslut som inte verkställts samt över 
gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom rapporteringsperioden. 
 
Socialnämnden lämnar rapport för fjärde kvartalet 2020. 
 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda, gynnande beslut enligt SoL som 
inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal 
av socialtjänst, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och 
omsorg. Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktigen och 
kommunens revisorer 
 
Målgrupp 0-65 år 
Under kvartal 4 fanns det fyra beslut som ej verkställda inom lagstadgade tre månader. Det 
är ett färre än föregående kvartal. 
- Två beslut avser bistånd i form av särskild boendeform 
- Två beslut avser sysselsättning 
 
Anledning till att beslut avseende särskild boendeform ej verkställts är att de 
enskilda personerna har specifika önskemål om vart dessa önskar bo. 
 
Anledning till beslut avseende sysselsättning ej verkställts är att 
- En person vill avvakta med verkställighet på grund av hälsoskäl då de tillhör riskgrupp 
för Covid-19 smitta 
- En person är under kartläggning 
 
Målgrupp 65 och äldre 
Under kvartal 4 fanns det fyra beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. Det 
är en minskning jämfört med tidigare kvartalsrapporter. 
- 3 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform 
- 1 beslut avser kontaktperson 
 
Anledning till att beslut om särskild boendeform ej verkställts har i två av tre 
ärenden kopplingar till pågående pandemi. 
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En person tackade nej som en följd av besöksförbud inom särskild boendeform. 
När besöksförbudet upphävdes kunde beslutet verkställas. En annan person hade önskemål 
om ett specifikt boende och var inte beredd på att tacka ja till annat erbjudande. Personen 
erbjöds bostad i enlighet med önskemål men inflyttningen fördröjdes ytterligare som en följd 
av pågående pandemi. 
 
En person har fått flera erbjudande om bostad i särskild boendeform som samtliga har varit 
i enlighet med framförda önskemål. Personen har tackat nej till samtliga erbjudande och 
valde till slut att återta sin ansökan. 
 
Beslut om kontaktperson har ej verkställts eftersom det inte funnits någon lämplig person 
men även för att personen tackat nej till insatsen. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 
 
Målgrupp 0-65 år 
Där personer har specifika önskemål om verkställighet uppstår det svårigheter att 
verkställa insats. Uppföljning av beslut sker kontinuerligt. 
 
Målgrupp 65 och äldre 
Tendensen för fjärde kvartalet är att tiden från beslut till verkställighet kortats ner 
ytterligare då tillgången till platser inom särskild boendeform har varit god. I enstaka ärenden 
har det dragit ut på tiden men då som en följd av att medborgaren inte varit redo att flytta eller 
haft specifika önskemål som inte gått att tillmötesgå. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 
 
Målgrupp 0-65 år 
Arbete med att verkställa insats och tillgodose den enskildes önskemål pågår ständigt. De 
som beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som 
försvårar verkställighet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår 
vilka erbjudanden som personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan 
på verkställighet. 
 
Målgrupperna 65 och äldre 
Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och 
individuellt utifrån medborgarens behov, situation och resurser. För att minska belastning på 
övriga verksamheter görs ständigt översyn av boendekön och vid behov omprioriteringar. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Budget 
 
Målgrupp 0-65 år 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 
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Målgrupp 65 och äldre 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Ej verkställda beslut SoL kvartal 4, 2020 
 Ej verkställda beslut SoL inom ÄO - kvartal 4 
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