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§172 
Ändringar i dagordningen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ärende om Information från Kommunchef på 
dagordningen (§199).    
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S): ärende om Information från Kommunchef läggs till punkt 27 på 
dagordningen. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§173 
Information - Samverkan barn och unga, Polis och kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av information om samverkan mellan kommunen och Polisen för 
barn och unga. 
 
Ärendebeskrivning 
Helena Lindehag, Folkhälsostrateg och Bo Hedlund, Polis, informerar om samverkan mellan 
Polis och kommun för barn och unga. 
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§ 174 
 

Begäran om medel ur centrala potten - Infrastruktur 
Christinaprojektet 
Diarienr 21KS312 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar reserverade investeringsmedel på 400 tkr till projektering av 
delprojektet Olof Palmes gata i Christinaprojektet. 
  
Medel lyfts från Kommunstyrelsens centrala pott. 
 
Ärendebeskrivning 
En viktig del i Christinaprojektet är att säkerställa barnens skolväg. Detta gör vi genom att 
genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder som gång- och cykelvägar, säkra passager, 
åtgärder för kollektivtrafik samt god logistik kring av hämtning- och lämningsplatser. Olof 
Palmes gata, från Nygatan till fd Noliagatan, kommer att byggas om etappvis under ett par år. 
I etapp 1 som är utförd under 2020, har gatan byggts om från Nygatan till befintlig gångtunnel 
(Mellangatan). Gatan har fått en separat gång- och cykelväg på ena sidan och en kombinerad 
gång- och cykelväg på andra sida. En ny trädallé kommer planteras mellan gatan och gång- 
och cykelvägarna. Staket ska anläggas i trädallén mellan gång- och cykelväg och körbanan för 
att öka säkerheten för oskyddade trafikanter/skolbarn. Tillgänglighetsanpassade busshåll-
platser med säkra passager över vägen planeras att byggas längs med Olof Palmes gata, 
strategiskt placerade utifrån skolans nya entréer.  
 
Denna äskning avser medel för att under 2021 detaljprojektera Olof Palmes gata från 
gångtunneln (Mellangatan) till fd Noliagatan. Detta kommer att utföras samtidigt och i 
samråd med att Fastighets- och serviceförvaltningen projekterar markanpassning och 
infart vid Kulturflygen och Biblioteket mot Olof Palmes gata. Budget för ombyggnationen är 
sedan tidigare beräknad till 6,9 Mkr för Olof Palmes gata och Norrmalmiaparkeringen. Under 
2020 är 2,8 Mkr upparbetade och 4,1 Mkr kvarstår av beräknad budget. En detaljerad kalkyl 
tas fram i samband med detaljprojekteringen och utförandet planeras till 2022-2023. För 
detaljer kring Christinaprojektet se även VEP 2022 - 2024.  
  
Delegationsbeslut Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-09 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner begäran om att reserverade investeringsmedel till 
projektering av delprojektet Olof Palmes gata i Christinaprojektet på 400 000 kr från VEP 
2021 - 2023 lyfts från Kommunstyrelsens centrala pott. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar 
över ärendet till Kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
• Översiktsritning Olof Palmes gata 
• Budget projektering 
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§ 175 
 

Begäran om medel ur centrala potten - Christinaprojektet - skola 
Diarienr 21KS332 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Fastighets- och servicenämnden reserverade investeringsmedel på 
2,8 mkr till projektering av tillbyggnaden av skolan i Christinaprojektet. 
  
Medel lyfts från Kommunstyrelsens centrala pott. 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnationen av kök och matsal pågår för fullt, och färdigställs i slutet av 2021. Samtidigt 
pågår projekteringen av tillbyggnation av skolan, upphandlingen av entreprenaden planeras 
genomföras hösten 2021. 
 
För kök och matsal är finansieringen klar, medel beviljades av Kommunstyrelsen 2021-01-
11. För tillbyggnaden av skolan saknas i dagsläget ca 10,5 mkr för 2021. Nu finns 3,2 
mkr reserverat i Kommunstyrelsens centrala pott för Christinaprojektet. Planen för 2021 är att 
400 tkr ska användas för att projektera ombyggnationen av Olof Palmes gata (separat ärende 
från Samhällsbyggnadsnämnden). De resterande 2,8 mkr ska användas för projektering av 
tillbyggnaden av skolan. Vid beviljade av 2,8 mkr saknas cirka 7,7 mkr avseende 2021, 
vilka äskas i Verksamhetsplan 2022-2024. 
 
För mer information om tidplan med tillhörande utgiftsfördelning se ”Bilaga 
Christinaprojektet – Skola”, som även bifogats till VEP-äskande 2022-2024. 
----- 
Fastighets- och servicenämndens beslut 2021-06-15 
Fastighets- och servicenämnden begär att reserverade investeringsmedel på 2,8 mkr 
till Christinaprojektet (VEP 2021-2023) lyfts från Kommunstyrelsens centrala pott till 
Fastighets- och servicenämnden. Medlen ska användas för att projektera tillbyggnaden av 
skolan. 
 
Fastighets- och servicenämnden lämnar över ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. 
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§ 176 
 

Medfinansiering - Composite Labs 
Diarienr 21KS338 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Composit Labs med 500 tkr under pilotfasen 
september 2021 - augusti 2022. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att övrig medfinansiering uppnås för pilotfasen. 
 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Composit Labs med 500 tkr per år under 
genomförandefasen september 2022-augusti 2024, totalt 1 mkr. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att pilotfasen visar ett lovande resultat och att övrig 
medfinansiering uppnås. 
 
Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Piteå Kommun har ett uttalat mål att stärka sin position samt skapa tillväxt via att attrahera 
etableringar och arbetstillfällen, inom det i näringslivsprogrammet uttalade spetsområdet 
Miljöteknik och kompositer, dit hållbara fiberkompositer hör. 
 
En grupp av industriföretag har innovationssamverkan inom Swedish Composite Innovation 
Cluster (SWE-CIC) och det sker omfattande forskning och utveckling inom området vid 
forskningsinstitutet RISE och vid Luleå Tekniska Universitet. Det har även skett en stor 
investering i en kompositpress hos RISE, som en viktig del i den testbädd som etablerats i 
Piteå. Kompositpressen invigs formellt i september. En stor del av arbetet får stöd av EU, 
Region Norrbotten, Framtidsbanken och Piteå kommun i projektet ”Fiberkompositer 
Innovationsnod Norr” enligt tidigare beslut. Projektägare är Piteå Science Park. 
Nu är det dags att ta nästa steg och skapa en internationellt attraktiv komposit-accelerator, i ett 
partnerskap mellan Arctic Business och Piteå Science Park. 
 
Syfte 
Att etablera en internationellt attraktiv komposit-accelerator, som i nära samarbete med större 
tillverkande industriföretag tar in små och medelstora företag (SMF:s)/startups och deras 
kompetens, för att de ska lösa industrins uttalade problem, ta fram prototyper, tillverka 
pilotserier och erbjuda långsiktig tillverkning. 
 
Under 2021 skapas och formas denna tjänst, i nära samarbete med klustret SWE-CIC, RISE 
och tillverkande industriföretag, för att sedan etablera ett partnerskap med industrin. 
Hösten/Vintern 2021 sker lansering nationellt och internationellt. 
Det regionala näringslivet drar nytta av projektet genom tillgång till en etablerad 
acceleratorprocess, som koordinerar uttalade industribehov med spetskompetens. 
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Varför behövs projektet 
För att skapa tillväxt inom regionala kompositindustrin behöver fler utmaningar hitta sin 
lösning via hållbara fiberkompositer. Inom klustret SWE-CIC arbetas det med att förtydliga 
det samlade erbjudandet mot kunder inom tre uttalade delar; utveckling, produktion och 
hållbarhet. Där satsas nu på proaktiv marknadsföring och försäljning för att få fler uppdrag, 
som ska leda till tillväxt i befintliga företag eller etablering av nya. 
 
Piteå Science Park och inkubatorn Go Business har idag ingen uttalad roll/kompetens för 
accelerator/inkubator-funktionen i form av att stötta nya tillverkande startups, med ambition 
att snabbt skala upp verksamheten och förbereda sig för internationalisering. Arctic Business 
har jobbat länge med detta, stöttar upp med kompetens inom området och är villiga att ta en 
ledande roll i att etablera en komposit-accelerator. Detta attraherar större tillverkande 
industriföretag nationellt och internationellt, såväl som SMF/startups kan attraheras av att 
vara med i ett accelerator-program och medverka i den innovationsmiljön och dra nytta av 
den testbädd som etablerats i Piteå. Via acceleratorn nås nya målgrupper/intressenter jämfört 
med de som klustret SWE-CIC redan har relation till och främst på ett internationellt plan. 
 
Projektägare 
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Arctic Business och Piteå Science Park. Arctic 
Business är huvudman för projektet och kommer att rekrytera projektledare. Övriga 
funktioner kommer att bemannas av redan anställda vid Piteå Science Park och Arctic 
Business. Styrgruppen för projektet kommer att sättas samman med resurser från Piteå 
Science Park och Arctic Business. 
 
Projektets två faser; pilotfas, 2021-09-01 - 2022-08-31, därefter genomförandefas på 2 år. 
 
Aktivitetsplan och projektbudget år 1, pilotfas 
Projektledning 90 000 
Extern kommunikation och resultatspridning 230 000 
Framtagande av accelerationsprocess/metodik 200 000 
SWE-CICs förpackade erbjudanden 205 000 
Pilotgenomförande av processen med 3-4 bolag 750 000 
Styrgruppsmöten 50 000 
Information om jämställdhetsintegrering 25 000 
Totalt 1 550 000 
 
Finansiering år 1, pilotfas 2021-09-01 – 2022-08-31 
Sparbanken Nord 250 000 kr 
Region Norrbotten 800 000 kr - positivt besked, beslut under augusti 
Piteå kommun 500 000 kr 
Totalt 1 550 000 kr 
 
Finansiering år 2 och 3, genomförandefas 2022-09-01 - 2024-08-31 
Sparbanken Nord 500 000 
Region Norrbotten 1 600 000 - inga beslut förrän efter pilotfasen 
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Piteå kommun 1 000 000 
Privat finansiering 6 000 000 kr 
Total budget, beräknad till ca 9 100 000 kr år 2 och 3 
 
Under genomförandefasen skalas budgeten upp genom medfinansiering av industrin, 3 000 
kr/år, medel som främst går till att bredda insikten kring komposit-acceleratorn och 
genomföra ett antal accelerator-program i samverkan med industrin. 
 
Mål 
- En etablerad acceleratorprocess som med tiden blir allmänt känd inom industrin och utgör 
en modell när det gäller att stärka samarbeten mellan storföretag och SMF/startups, för att 
skapa nya hållbara fiberkompositprodukter. 
- Att det finns en betalningsvilja hos större industriföretag för nyttjande av 
acceleratorprocessen och innovationsmiljön. 
- Att regionens företag nyttjar och drar nytta av denna accelerationsprocess som Arctic 
Business och Piteå Science Park gemensamt tillhandahåller. 
- En ökad tillväxt hos etablerade företag och nyetablering av företag (SMF/startups) kopplade 
till fiberkompositer. 
 
Koppling till pågående projekt och verksamheter 
Arctic Business grundverksamhet är att via inkubatorverksamhet stödja nya företag/startups. 
Företag får tillgång till ett vidsträckt nationellt och internationellt nätverk samt vägledning 
och metoder för idé- och affärsutveckling. Projektet tillför kompletterande finansiering från 
industrin som betalar för ett bredare erbjudande som i sin tur leder till nya kunder för 
SMF/startups samt kan leda till nya etableringar i regionen. 
 
Mervärdet för Piteå Science Park, som bland annat driver klustersatsningen SWE-CIC, är att 
projektet kan skapa en nationell/internationell roll för Piteå Science Park inom 
högteknologiska material och kompletterar befintliga projekt genom att möjliggöra mer 
affärer och utökade nätverk för företagen. 
 
Projektet Fiberkompositer Innovationsnod Norr, som påbörjades 2020, har följande 
huvudaktiviteter; ökad samhandling inom SWE-CIC och tillväxt hos medlemmarna, en stärkt 
innovationsmiljö/testbädd samt en utökad värdekedjesamverkan inom hållbara 
fiberkompositer. Installationen av kompositpressen blev försenad, men under hösten är den 
belagd med flera nydanande utvecklingsprojekt. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Projektet avser att stärka Piteå som en ”hotspot” för innovation runt hållbara 
fiberkompositprodukter, genom att erbjuda tillverkande industri och SMF/startups en 
strukturerad process för att matcha deras olika behov. Piteåregionen är nationellt ledande 
inom fiberkompositer och samverkar inom klustret SWE-CIC. 
 
Projektet ligger i linje med Piteå kommuns näringslivsprogram och spetsområdet Miljöteknik 
och kompositer. I dagsläget medfinansierar Piteå kommun olika projekt inom området 
Miljöteknik och kompositer motsvarande ca 1 mkr, av de ca 12 mkr som avsatts i 
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projektfinansiering inom den tillväxtpolitiska reserven. Kommunledningsförvaltningen 
uppmanar projektägaren att kontakta fler aktörer som ex vis Vinnova för att nå fler 
medfinansiärer. 
 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att de förutsättningar som skapats i Piteå för 
utvecklingen inom kompositbranschen, med bland annat kompositpressen, möjliggör en 
fortsatt utveckling för att ta nästa steg i att skapa en internationell komposit-accelerator. 
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att den föreslagna medfinansieringen från Piteå 
kommun står väl i proportionalitet till den verksamhet som bedrivs i Piteå och till övriga 
aktörers medfinansiering. 
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§177 
Information Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av information från Regionala kollektivtrafikmyndigheten. 
 
Ärendebeskrivning 
Mats Aspemo, RKM informerar om aktuellt läget för RKM samt vilka åtgärder som planeras 
och dess framtidsarbete. 
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§ 178 
 

Vindbruksplan- tematiskt tillägg till översiktsplan 2021 
Diarienr 21KS346 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingar för tematiskt tillägg till översiktsplan, 
Revidering av vindbruksplan. 
 
Kommunstyrelsen godkänner att påbörja samråd för tematiskt tillägg till översiktsplan, 
Revidering av vindbruksplan. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Helén Lindbäck (KD), Karl-Erik Jonsson 
(M), Johnny Åström (SJV) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Majvor Sjölunds (C) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har påbörjat arbetet med revidering av vindbruksplanen, tematiskt tillägg 
till översiktsplanen. 
 
Piteå kommun har sedan 2014 en vindbruksplan (Kommunfullmäktige 2014-03-17, § 
56). Sedan dess har en omfattande etablering av vindkraftverk skett. Detta ligger i linje med 
Piteå kommuns vilja att bidra till att Sveriges miljöambition om 100 % förnyelsebar 
elproduktion till år 2040 kan uppnås - samtidigt som kommunen tar ansvar för både mark- 
och vattenanvändningen inom kommunen.  
 
Inriktningen inom vindkraftbranschen är allt högre verk, vilket innebär en bättre 
elproduktion per verk men samtidigt en större påverkan på omgivningen. 
 
Under 2021 pågår några nationella händelser inom vindkraftsområdet: 
1. En nationell strategi är framtagen där länsstyrelserna föreslås att få i uppgift att 
tillsammans med kommunerna redovisa lämpliga platser för storskalig vindkraft. 
2. En statlig utredning pågår där utredaren ska se över den kommunala tillstyrkan. 
3. Transportstyrelsen ska redovisa om det är möjligt att framöver införa 
behovsstyrd hindersmarkering. 
 
Resultaten av dessa händelser är ännu inte kända, men kommer troligen att få stor 
påverkan på kommunernas framtida vindbruksplaner. 
 
Föreslagen revidering av vindbruksplanen syftar till att Piteå kommun bättre avgränsar 
var höga vindkraftverk kan etableras under de närmsta åren i väntan på resultaten från de 
utredningar som pågår.  
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Under åtta veckor i oktober och november 2021 sker samråd enligt plan- och 
bygglagen (2010:900). Samrådsmöten kommer att genomföras under samrådstiden. Efter 
bearbetning ställs förslag till tillägg ut för granskning. Det tematiska tillägget till 
översiktsplanen förväntas antas av Kommunfullmäktige i början av 2022. 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
ändringar; i första stycket, första meningen till: Utvecklingen inom vindkraftbranschen är mot 
allt högre verk. Stycke tre stryks. Under rubriken Landskapsanalysen ändras näst sista 
meningen till; Ett vindkraftverk som har en höjd över 150 meter över mark- eller vattenytan 
ska, dagtid samt i gryning och skymning, vara försett med högintensivt vitt blinkande ljus på 
nacellen. 
  
Majvor Sjölund (C): bifall till Anders Lundkvists (S) yrkande samt med tillägg att dessutom 
ta bort begränsningen om max 150 m till havs.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Anders Lundkvists (S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Samrådshandling Vindbruksplan 
• Vindbruksplan - del 1 Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk 
• Vindbruksplan - del 2 Planeringsförutsättningar 
• Vindbruksplan - del 3 Miljökonsekvensbeskrivning 
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§ 179 
 

Förändring av koncernintern kreditlimit för PiteBo AB 
Diarienr 21KS306 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillfälligt höjer koncernintern kreditlimit till 30 mkr på 
koncernvalutakontot för PiteBo AB till och med 2021-12-31. 
 
Ärendebeskrivning 
PiteBo AB har under våren 2021 drabbats av en omfattande brand i ett av bolagets hyreshus i 
Öjebyn. Under augusti påbörjas åtgärder för att åtgärda skadorna. Under hösten bedöms ett 
kortsiktigt behov av utökat kreditutrymme från nuvarande 20 mkr till 30 mkr på 
koncernkontokrediten behövas för att parera det gap som förväntas uppstå mellan utbetalning 
till entreprenörer och inbetalning av ersättning från försäkringsbolaget. 
 
Ekonomiavdelningen Piteå kommun bedömer att utrymme finns för föreslagen åtgärd och att 
det ur koncernperspektiv är en lämplig lösning för att hantera det tillfälliga kapitalbehovet. 
 
I Kommunfullmäktiges beslut (2011-06-27, KF §160) är kreditlimitar och räntevillkor till 
Piteå Kommunföretag AB och dess bolag inom koncernkontosystemet reglerade. Enligt den 
av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn har kommunstyrelsen ansvar att besluta om 
bland annat placering av kommunens medel och utlåning. 
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§ 180 
 

Riktlinjer för inköp 
Diarienr 21KS310 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för inköp. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Håkan Johanssons (M) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna anger ramarna för kommunkoncernens inköpsprocess och grundar sig på Policy 
för inköp. Med anledning av de omfattande förändringarna i form av en ny digitaliserad 
inköpsprocess har de tidigare beslutade Riktlinjerna för Piteå kommuns upphandling 
omarbetats och ersatts med helt nya Riktlinjer för inköp som beslutades 2020-04-28. Utöver 
befintliga riktlinjer för inköp finns ett behov att göra ett tillägg enligt följande; 
 
”Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar om mål och strategisk inriktning i 
upphandlingar som avser medborgarnära tjänster, större projekt samt upphandlingar med hög 
grad av miljöpåverkan.” 
 
Exempel på sådana upphandlingar är: livsmedel, leasing av bilar, kollektivtrafik med buss, 
elevtransporter, mattransporter, vinterväghållning vid fastigheter, plogning och 
halkbekämpning av vägar, äldreboenden och drivmedel anpassad efter ny och befintlig 
fordonsflotta. Kategorier av upphandlingar som kan vara aktuella kan ändras med tiden. 
 
Enligt Policy för inköp ska samverkan med andra upphandlande myndigheter/enheter 
eftersträvas på alla plan där det är affärsmässigt gynnsamt. Samordnad upphandling med 
andra upphandlande myndigheter/enheter sker i vissa fall för att uppnå kostnadseffektiva och 
goda affärer. Vid fastställande av mål och strategisk inriktning bör överväganden ske 
angående möjlighet till samordnad upphandling och avrop från Inköpscentral. För de avtal där 
kommunen avropar från inköpscentraler gäller den upphandlande myndighetens kravställning. 
Undantag från generellt uppställda mål och inriktningar bör därför vid särskilda fall vara 
möjligt för att möjliggöra t ex avrop från Inköpscentraler och samordnad upphandling med 
andra upphandlande myndigheter/enheter. 
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (M): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
ändring att stryka andra stycket under punkt 11 Social hänsyn. 
  
Anders Lundkvist (S): bifall 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. 
  
 
Beslutsunderlag 
• Riktlinjer för inköp 
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§ 181 
 

Remiss - En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i 
kommuner och regioner (SOU 2021:16) 
Diarienr 21KS255 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över remiss, En väl fungerande ordning för val och 
beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16). 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har tagit del av betänkande och förslag för en väl fungerande ordning för val 
och beslutsfattande i kommuner och regioner. Piteå kommun ställer sig bakom utredningen 
förslag i sin helhet och lämnar yttrande enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
• Yttrande över remiss, En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner 

och regioner SOU 2021:16 
• Betänkande SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i 

kommuner och regioner 
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§ 182 
 

Medborgarförslag - Bysten av Daniel Solander flyttas från sin 
nuvarande plats på Byxtorget till Rådhustorget 
Diarienr 20KS370 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget, Bysten av Daniel Solander flyttas från sin 
nuvarande plats på Byxtorget till Rådhustorget. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att utreda och ta ställning till 
kostnader samt möjligheter för en flytt av Daniel Solander bysten till Rådhustorget i samband 
med översyn av Byxtorget/Uddmansgatan. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnat in om att bysten av Daniel Solander flyttas från sin 
nuvarande plats på Byxtorget till Rådhustorget. 
 
Dessutom anförs i medborgarförslaget: 
 
Olika förslag för Solanderbysten har på senare tid inkommit och diskuterats på sociala 
medier. Konstnären till bysten över Daniel Solander anser att Öjatorget som ny placering är 
mindre lämpligt p.g.a. dess kommersiella inriktning. I Solanderparken finns redan ett 
monument över Daniel Solander och att placera bysten där skulle bli något av tårta på tårta. 
Solander har ej heller någon naturlig anknytning till Kungastenen på torget i Öjeby kyrkstad. 
 
Jag anser att det skulle vara utmärkt att placera Solanderbysten någonstans intill f.d. 
trivialskolan på Rådhustorget. Daniel Solanders far, Carl Solander, var från 1730 rektor och 
lärare och från 1735 rektor för Piteå trivialskola. Familjen Solander bodde under 1730-talet i 
bostaden en våning upp i fastigheten och Daniel Solander upplevde här en del av sina 
barndomsår och startade sen sin utbildning i just i trivialskolan, en utbildning som senare 
ledde fram till världsomsegling, vetenskapliga upptäckter och berömmelse världen över. 
 
Rådhustorget lämpar sig bra också för att där kommer bysten att mera synlig än på sin 
nuvarande plats och lätt att uppmärksammas av de som besöker Rådhustorget. 
------ 
Kommunfullmäktige har den 14 september 2020, § 185, överlämnat ärendet till 
Kommunstyrelsen för beslut. 
------ 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, den 31 mars 2021 
Det faktum att trivialskolan är en plats som har en stark historisk koppling med Daniel 
Solander är ett hållbart argument för en flytt från Byxtorget till Rådhustorget. En sådan flytt 
kräver dock en finansiering. Kostnader som uppstår skulle lämpligen rymmas inom ett 
ombyggnationsprojekt såsom Rådhustorget. Dessvärre är detta projekt nära sitt avslut och en 
utökning med ytterligare en åtgärd av projektekonomiska skäl inte möjligt. Flyttkostnader 
skulle kunna tas i ett framtida upprustningsprojekt gällande Byxtorget. 
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Ett behov av en översyn av Byxtorget och Uddmansgatan har identifierats i 
stadsmiljöprogramsarbetet. 2014 genomfördes i samband med detta arbete ett antal 
workshops där Piteå stadskärnas kvaliteter analyserades samt hur dessa kan tillvaratas och 
utvecklas. Ifall ett beslut om omgestaltning av Byxtorget/Uddmansgatan skulle fattas, skulle 
det finnas goda möjligheter att flytta Solanderbysten till Rådhustorget. 
 
Om Solanderbysten skulle flyttas till annan plats skulle en annan staty kunna sättas upp på 
den frigjorda ytan på Byxtorget. Kommunfullmäktige biföll 2019-06-24, § 177, en motion om 
att sätta upp en Nils Edén-staty i Piteå. Någon specifik plats har inte bestämts. Att ersätta 
Solanderbysten med en Nils Edén-staty skulle således kunna vara ett alternativ. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
------ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 29 april 2021 
Kommunledningsförvaltningen håller med Samhällsbyggnadsnämnden, en flytt av bysten av 
Daniel Solander till Rådhustorget vore lämpligt om det är möjligt ur ekonomisk synpunkt. 
Flytten bör övervägas och genomföras i samband med översyn och omgestaltning av 
Byxtorget/Uddmansgatan. 
 
Kommunledningsförvaltningen förslår därför att Kommunstyrelsen bifaller 
medborgarförslaget och uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att utreda och ta ställning till 
kostnader och möjligheter av en flytt av bysten till Rådhustorget i samband med översyn av 
Byxtorget/Uddmansgatan. 
----- 
Kommunalrådet Helena Stenbergs (S) anför följande: 
”Daniel Solander är en av Pitebygdens stora söner som har gjort stort avtryck ute i världen. 
Att han ska uppmärksammas i Piteå på en central plats känns rimligt. Rådhustorget med sin 
historia och uppenbara koppling till Daniel Solander skulle kunna vara en mycket bra plats för 
det. 
 
Det är dock viktigt att det skapas en helhet och att de offentliga samlingsplatserna i centrala 
stan inte ses som enskilda öar. 
 
Jag föreslår därför att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget och uppmanar 
Samhällsbyggnadsnämnden att i samband med översyn av Byxtorget/Uddmansgatan flytta 
bysten av Daniel Solander till Rådhustorget. 
 
----- 
Förslagsställare deltar vid sammanträdet. 
  
Yrkanden 
Johnny Åström (SJV), Mats Dahlberg (MP), Helén Lindbäck (KD), Karl-Erik Jonsson 
(M), Majvor Sjölund (V), Håkan Johansson (M), Anders Lundkvist (S) och Brith Fäldt (V): 
bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 183 
 

Avsägelse av ledamot och fyllnadsval (föreningsrepresentant) - 
Kommunala tillgänglighetsrådet 2019-2022 
Diarienr 18KS704 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Margareta Kassfelts avsägelse som ledamot i Kommunala 
tillgänglighetrådet. 
  
Kommunstyrelsen utser Maria Eriksdotter till ny ledamot och Rose-Marie Nilsson till ny 
ersättare för Funktionsrätt Piteå i Kommunala tillgänglighetrådet för resterade del av 
mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Margareta Kassfelt ledamot från Funktionsrätt Piteå har avsagt sig sitt uppdrag i Kommunala 
tillgänglighetsråden den 9 juni 2021. 
----- 
Funktionsrätt Piteå nominerar nuvarande ersättare Maria Eriksdotter till ny ledamot 
samt Rose-Marie Nilsson till ny ersättare.  
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§ 184 
 

Avsägelse av ledamot och vice ordförande - Kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott 2019-2022 
Diarienr 18KS811 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Anders Lundkvist (S) avsägelse som ledamot tillika vice 
ordförande i Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott från och med 1 oktober 2021. 
  
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.  
 
Ärendebeskrivning 
Anders Lundkvist (S) ledamot tillika vice ordförande i Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott har avsagt sig uppdraget från och med 1 oktober 2021. 
  
Ingen ny nominering finns.  
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§ 185 
 

Avsägelse av ledamot och vice ordförande - Piteå Allmänna 
näringslivsfond 2019-2022 
Diarienr 18KS812 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Anders Lundkvist (S) avsägelse som ledamot tillika vice 
ordförande i Piteå Allmänna näringslivsfond från och med 1 oktober 2021. 
  
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.  
 
Ärendebeskrivning 
Anders Lundkvist (S), ledamot tillika vice ordförande i Piteå Allmänna näringslivsfond har 
avsagt sig uppdraget från och med 1 oktober 2021. 
  
Ingen ny nominering finns.  
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§ 186 
 

Avsägelse av ledamot och vice ordförande - Plan- och 
tillväxtkommittén 2019-2022 
Diarienr 18KS813 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Anders Lundkvists (S) avsägelse som ledamot tillika vice 
ordförande i Plan- och tillväxtkommittén från och med 1 oktober 2021. 
  
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.  
 
Ärendebeskrivning 
Anders Lundkvist (S), ledamot tillika vice ordförande i Plan- och tillväxtkommittén har 
avsagt sig uppdraget från och med 1 oktober 2021. 
  
Ingen ny nominering finns.  
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§ 187 
 

Avsägelse av ledamot - Landsbygdspolitiska rådet 2019-2022 
Diarienr 18KS821 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Anders Lundkvists (S) avsägelse som ledamot i 
Landsbygdspolitiska rådet från och med 1 oktober 2021. 
  
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.  
 
Ärendebeskrivning 
Anders Lundkvist (S), ledamot i Landsbygdspolitiska rådet har avsagt sig uppdraget från och 
med 1 oktober 2021. 
  
Ingen ny nominering finns.  
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§ 188 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av 
delegationsbeslut. 
 

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

Delegationsbeslut 
• Delegationsbeslut upphandling av pellets (dnr 21KS308-1) 

• Delegationsbeslut yttrande över remiss vissa statliga insatser på musikområdet (dnr 21KS235-6) 

• Delegationsbeslut upphandling terminalglasögon (dnr 21KS334-1) 

• Anmälan och beslut om bisyssla (dnr 21KS15-3) 

• Anmälan och beslut om bisyssla (dnr 21KS15-4) 

• Tilldelningsbeslut upphandling luftfilter till ventilationsanläggningar (dnr 21KS288-1) 

• Tilldelningsbeslut för kuvert 2021-06-30 (dnr 21KS344-1) 
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§ 189 
 

Anmälda delgivningar  
Diarienr 18KS1 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda handlingar. 
 

Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunstyrelsen. 
 

Anmälda delgivningar 
• § 15 Beslut från Fastighets- och servicenämnden 2021-04-22 Granskning av kommunens lokalförsörjning 

(dnr 21KS146-4) 

• Fastighets- och servicenämndens yttrande över granskning av kommunens lokalförsörjning (dnr 21KS146-5) 

• §53 Socialnämnden KPMG granskar kommunens lokalförsörjning (dnr 21KS146-6) 

• § 73 BUN 2021-05-26 yttrande över granskning av Kommunens lokalförsörjning (dnr 21KS146-7) 

• Barn- och utbildningsnämndens yttrande över KPMGs granskning av kommunens lokalförsörjning (dnr 
21KS146-8) 

• Tillägg i överenskommelse om kostnadsfördelning för dataskyddsombud (dnr 21KS201-1) 

• Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2021-06-01 (dnr 21KS234-2) 

• Styrelseprotokoll SKFAB 2021-04-16 (dnr 21KS13-9) 

• Delbetänkandet av utredningen betrodda tjänster Vem kan man lita på? SOU 2021:9 (dnr 21KS236-3) 

• Del 1  En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) (dnr 21KS249-3) 

• Del 2 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) (dnr 21KS249-4) 

• Remiss av SOU 2021:51 Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar (dnr 21KS336-2) 

• Samrådsremiss avgränsning miljöbedömning Länstransportplanen 2022-2033 (dnr 21KS343-3) 

• Revideringar i Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster (dnr 21KS232-2) 

• Brev om revideringar i Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster (dnr 21KS232-3) 

• Revideringar i Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster - Svevac (dnr 21KS232-4) 

• Granskning av Utvecklingsplan Centrum - fördjupning av översiktsplanen, Luleå kommun (dnr 21KS292-2) 

• Promemoria remiss om förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027 (dnr 
21KS314-3) 

• Riktlinjer för statligt regionalstöd (dnr 21KS314-4) 
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§ 190 
 

Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet 
(RKM) - verksamhetsåret 2020 
Diarienr 21KS342 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt 
de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Ärendebeskrivning 
För verksamhetsåret 2020 översändes härmed samtliga handlingar som krävs för att för att 
RKM:s medlemmar; fullmäktige i Norrbottens 14 kommuner samt fullmäktige i Region 
Norrbotten, ska kunna fatta beslut om ansvarsfrihet för direktionen i RKM avseende 
verksamhetsåret 2020. 
 
Bifogar även yttrande till revisionsberättelsen. Direktionen jobbar aktivt med förebyggande 
åtgärder med anledning av den pågående pandemin. 
----- 
Revisionsberättelse för 2020 
Vi, av Region Norrbotten utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet 
som bedrivits i kommunalförbundets företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som 
biträder revisorerna. 
 
Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna ansvarar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 
"Revisorernas redogörelse". 
 
Vi bedömer: 
- Att förbundsdirektionen endast delvis skött verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. I likhet med föregående år har förbundets medlemmar tvingats tillskjuta 
extra ekonomiska resurser för att den samlade verksamheten (myndighet+ bolag) ska redovisa 
en ekonomi i balans. 
- Att förbundsdirektionen delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. 
- Att förbundsdirektionens interna kontroll i stort varit tillräcklig. Vår bild är att direktionen 
under 2020 har utvecklat sin uppsikt jämfö1t med föregående år. 
- Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
- Att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de verksamhetsmål och 
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finansiella mål som direktionen uppställt för god ekonomisk hushållning. 
 
Vi tillstyrker: 
- Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. 
 
Beslutsunderlag 
• Revisionsberättelse RKM 2020 
• Bilaga till revisionsberättelse RKM 2020 
• Skrivelse Fördjupad granskning RKM samt bolag 2020 
• Yttrande revisionsberättelsen RKM 2020 
• Granskningsrapport för 2020 Länstrafiken i Norrbotten AB 
• Granskningsrapport för 2020 Norrtåg AB 
• Årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB 2020 
• Årsredovisning Norrtåg AB 2020 
• Årsredovisning RKM 2020 
• Revisionsrapport Anpassningsarbete inom RKM samt bolag 2020 
• Revisionsrapport Granskning av årsredovisning RKM 2020 
• Revisionsrapport Grundläggande granskning 2020 RKM 
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§ 191 
 

Priser för nya villatomter i Jävre - Lekattheden 
Diarienr 21KS347 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer priser för nya villatomter på 
Lekattheden till 200 000 kr, 225 000 kr samt 250 000 kr enligt indelning på kartskiss och 
tillhörande värdering. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson 
(M), Helén Lindbäck (KD) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån 
Majvor Sjölunds (C) förslag. 
  
Johnny Åström (SJV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad färdigställer 13 villatomter på området Lekattheden i 
Jävre. Kvarteret detaljplanerades 1977 och 20 tomter styckades av 1978, men försäljning blev 
inte aktuellt vid det tillfället. I samband med dagens exploatering ska de 20 befintliga 
tomterna omvandlas till 13 större tomter i en pågående lantmäteriförrättning eftersom större 
tomter är mer attraktivt. 
 
Anbudsbegäran för värdering skickades under våren till tre mäklarbyråer, varav två 
hade möjlighet att ta på sig uppdraget. Värdering utfärdades 2021-05-21 och marknadsvärdet 
uppskattades ligga mellan 100 000 kr och 150 000 kr beroende på storlek och läge. 
I värderingen redovisas marknadsvärdet exklusive kostnad för VA-anslutning. Försäljningen 
av villatomter på Lekattheden inkluderar VA-anslutning varpå marknadsvärdet behöver 
justeras motsvarande kostnaden för VA-anslutning som uppgår till ca 100 000 kr per tomt. 
 
De föreslagna priserna beräknas täcka de kostnader som kommunen har för 
exploatering. Utöver de beräknade kostnaderna för exploateringen tillkommer det kostnader 
om ca 4,5 miljoner kr för infrastruktur. Eftersom de nya vägarna kommer att vara kvar i 
kommunens ägo räknas de inte in i kostnaden som ska täckas upp i tomtpriset, utan 
finansieras av skattekollektivet (medel för vägar har beviljats i VEP 2020). 
 
Tomterna beräknas vara klara för försäljning under kvartal 3 2021. Fördelningen av tomter 
kommer i första hand att ske till de som är anmälda i den kommunala tomtkön för 
villatomter. De tomter som inte blir sålda vid fördelning i den kommunala tomtkön ska 
erbjudas till allmänheten via tomtkatalogen. 
 
Motivering 
Fler tomter bidrar till kommunens mål om att Piteå ska erbjuda attraktiva och 
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varierande boendemiljöer samt att Piteå år 2030 ska ha 46 000 invånare och år 2050 50 000 
invånare. 
----- 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-06-30 §111 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer priser för 
nya villatomter på Lekattheden till 200 000 kr (röd markering), 225 000 kr (svart markering) 
samt 250 000 kr (blå markering) enligt indelning på kartskiss tillhörande värdering. 
 
Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck (KD), Marika Berglund (C) och 
Anders Nordin (SJP): avslag, tomterna ska istället säljas på öppna marknaden.  
  
Brith Fäldt (V), Anna Bergström (V) och Mats Dahlberg (MP): bifall till Kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskotts förslag. 
  
Johnny Åström (SJP): avslag, tomterna ska erbjudas på öppna marknaden till fast pris. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Värdering av tomter Lekattheden 
• Kartskiss till värdering tomter Lekattheden 
• §119 KSAPU Priser för nya villatomter i Jävre - Lekattheden 

 
 
  



 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 34 (49) 
Sammanträdesdatum  
2021-08-23  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 192 
 

Avgift för ansökan om godkännande av fristående förskolor och 
fritidshem 
Diarienr 21KS349 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om avgift för ansökan om 
godkännande av fristående förskolor och fritidshem. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Helén Lindbäck (KD), Håkan Johansson (M), 
Karl-Erik Jonsson (M) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Majvor Sjölunds (C) förslag. 
  
Johnny Åström (SJV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild 
verksamhet inom välfärdssektorer, bland annat förskoleverksamhet och fritidshem. 
Lagändringarna började gälla den 1 januari 2019 (2 kap 5 § skollagen). 
 
Lagen innebär att kraven skärps på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för 
enskilda att bedriva verksamhet. 
 
För kommunens del innebär det ett mer omfattande arbete i godkännandeprövningen av nya 
fristående förskolor och fristående fritidshem. Ändringen innebär också att kommunen får ta 
ut en avgift som motsvarar självkostnaden för handläggningsprocessen av ansökningar om 
godkännande av fristående förskolor och fritidshem. 
 
Vid beräkning av självkostnaderna ska alla relevanta direkta och indirekta kostnader som 
verksamheten ger upphov till inkluderas. Den största kostnaden utgörs av personalkostnader. 
 
Följande avgifter föreslås: 
30 000 kr för ansökan om nyetablering av fristående förskola och fristående fritidshem. 
18 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande. 
------ 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-06-30 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att ta ut en 
avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och fristående fritidshem. 
 
Nedanstående avgifter föreslås: 
30 000 kr för ansökan om nyetablering av fristående förskola och fristående fritidshem. 
18 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande. 
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Yrkanden 
Johnny Åström (SJV): avslag, avgift med 25 000 kr för ansökan om nyetablering av 
fristående förskola och fristående fritidshem och 12 500 kr för ansökan om utökning av 
befintligt godkännande. 
  
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP), Karl-Erik Jonsson (M) och 
Helén Lindbäck (KD): avslag till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag, 
ingen avgift ska tas ut. 
  
Anders Lundqvist (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
• Avgift för ansökan om godkännande av fristående förskolor och fritidshem 
• §118 KSAPU Avgift för ansökan om godkännande av fristående förskolor och fritidshem 
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§ 193 
 

Reglemente för samverkansråd - bildande av Näringslivsråd 
Diarienr 21KS339 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Reglemente för samverkansråd. 
  
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 
Majvor Sjölunds (C) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommuns Näringslivsprogram antogs av kommunfullmäktige i juni 2020. Programmet 
togs fram mellan näringslivets olika branschföreträdare och Piteå kommun, där parterna visar 
sin gemensamma vilja att stärka Piteås näringsliv. Programmet redovisar prioriterade 
spjutspetsområden och stödjande områden. I programmet anges att ett näringslivsråd bör 
finnas som årligen följer upp näringslivsprogrammets olika delar och att näringsliv, 
kommunens politiker och tjänstemän träffas löpande för att följa utvecklingen. 
 
Inom Piteå kommun har samverkansråd Folkhälsoråd och Landsbygdspolitiskt råd bildats för 
överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för kommunen och företrädare 
för organisationer som arbetar inom rådens specifika intresseområden. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag är att ett liknande samverkansråd bildas för 
näringslivsfrågorna. 
 
Näringslivsrådet 
Näringslivsrådet är ett samarbets- och samverkansorgan mellan Piteå kommun och 
representanter från företagsorganisationer, branschråd samt representanter för företag från de 
branscher som är utpekade som spjutspetsar i Näringslivsprogrammet och som inte har något 
branschråd. 
 
Näringslivsrådet arbetar för att skapa förutsättningar för en positiv näringslivsutveckling i 
kommunen. Utgångspunkten är det fastställda Näringslivsprogrammet. 
 
Det gemensamma målet är att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
och vara den ledande kommunen i länet för företag och företagare. Näringslivsprogrammets 
ambition är att bidra till en positiv utveckling för alla företag i Piteå kommun oavsett storlek, 
geografi, bransch eller företagsform. 
 
Syfte 
Rådets syfte är att: 
• verka för ett gott näringslivsklimat i Piteå 
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• driva frågor där samverkan är av betydelse för att vara en attraktiv ort för näringslivet 
• skapa bra samarbeten mellan olika branscher för att stärka Piteås näringsliv 
 
Uppgifter 
Rådet ska: 
• vara ett forum för utbyte och spridning av information 
• lyfta fram gemensamma frågor/teman som kan leda fram till olika aktiviteter för Piteå 
kommun och företagen. 
• samverka och samhandla gentemot gemensamma mål i Näringslivsprogrammet 
 
Rådets sammansättning 
 
Rådet ska bestå av 6 ledamöter som nomineras enligt följande: 
2 ledamöter och 2 ersättare från Kommunstyrelsen 
1 ledamot och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden 
2 ledamot och 2 ersättare från Kommunledningsförvaltningen 
1 ledamot och 1 ersättare från samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ovanstående förvaltningar utser som sina respektive representanter förvaltningschef eller av 
denne utsedd ersättare. 
 
1 ledamot och 1 ersättare nomineras från Företagarna 
1 ledamot och 1 ersättare nomineras från Lantbrukarnas Riksförbund 
1 ledamot och 1 ersättare nomineras från Svensk Handel eller annan handelsrepresentant 
1 ledamot och 1 ersättare nomineras från branschråd Industrirådet 
1 ledamot och 1 ersättare nomineras från branschråd Fastighetsägarna 
1 ledamot och 1 ersättare nomineras från branschråd Besöksnäringen 
1 ledamot och 1 ersättare nomineras från branschråd kulturella & kreativa näringarna 
Näringslivets representanter nomineras inom sina egna organisationer/branschråd. 
 
Administration 
Kommunstyrelsen genom näringslivsavdelningen ansvarar för administration och är 
sammankallande till näringslivsrådet. 
 
Reglementet för samverkansråd kompletteras med punkt 4, uppgifter för det nya 
Näringslivsrådet. 
 
Yrkanden 
Majvor Sjölund (C) och Marika Berglund (C) Håkan Johansson (M): bifall till 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med utökning av en ledamot och en 
ersättare från skogliga näringar. 
  
Brith Fäldt (V) och Anders Lundkvist (S): bifall 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. 
Beslutsunderlag 
• Reglemente för samverkansråd 
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§ 194 
 

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 
Diarienr 21KS330 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter. 
 
Ärendebeskrivning 
Dokumentet ”Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Piteå kommun” reviderades delvis 2016-04-
18. Styrande dokument ska revideras minst en gång per mandatperiod. 
 
Föreskrifterna har remitterats till följande aktörer: 
- Polisen Piteå 
- Kultur, park och fritid, Piteå 
- Planeringsavdelningen, samhällsbyggnad Piteå 
- Pireva 
- Räddningstjänsten Piteå 
- LRF - ordförande för Piteås kommungrupp. 
De yttranden som kommit in har enbart varit av redaktionell karaktär. 
 
Efter antagande av riktlinjerna i Kommunfullmäktige skickas de för underrättelse till 
Lantmäteriet och Länsstyrelsen i Norrbotten, samt kungörs enligt kommunallagen. 
----- 
Miljö- och tillsynsnämndens beslut 2021-06-15 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner revideringen av ”Lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter för Piteå kommun”. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden skickar revideringen vidare till Kommunfullmäktige för 
antagande. 
 
Beslutsunderlag 
• Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 
• Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter bilagor 
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§ 195 
 

Piteförslag 
Diarienr 19KS686 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige inför Piteförslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bestämmelser för Piteförslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utvärdering ska ske under 
2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteförslag är en e-tjänst avsedd att göra det enklare för piteborna och andra verkande i Piteå 
kommun att vara med och påverka kommunen. Genom att logga in i e-tjänsteportalen med e-
legitimation kan förslagsställaren lämna sitt förslag i ett digitalt formulär där det även finns 
möjlighet att bifoga filer som kan styrka förslaget. För medborgare som inte har e-
legitimation kommer det finnas möjlighet att lämna in förslag via handläggare. Inkomna 
förslag publiceras i e-tjänsteplattformen där andra medborgare sedan kan stödja förslaget om 
de anser att det är ett bra förslag. 
 
Om ett förslag får 42 underskrifter går det vidare till beredning, 42 underskrifter motsvarar en 
promille av Piteå kommuns befolkning. Förslag som efter 2 månader inte fått stöd kommer 
fortfarande att visas i e-tjänsten men kommer att avaktiveras och inte utredas vidare. 
 
Ett förslag får endast handla om ett ämne per förslag. Alla förslag utom de som har 
odemokratiskt, rasistisk eller diskriminerande innebörd ska publiceras. 
 
För att behandlas och få söka stöd får förslag inte: 
- avse myndighetsutövning mot enskild 
- handla om något som är utom kommunens ansvarsområde 
- handla om förhållandet mellan Piteå kommun som arbetsgivare och dess medarbetare 
 
Förslag som har utretts de senaste två åren, är under en pågående process eller rättsprocess 
kommer inte att publiceras för röstning. 
 
Piteförslag är ett komplement till och utveckling av medborgarförslagen som funnits sedan 
2004. Tanken med Piteförslag är att nå nya målgrupper och få bättre underbyggda förslag 
samt mer engagemang runt inlämnade förslag. 
 
Sedan november 2015 har ca 195 medborgarförslag beslutats om. Av dessa har 122 fått 
avslag, 52 har ansetts färdigbehandlade och 12 stycken bifallits och 3 stycken till någon del 
bifallits. 2 medborgarförslag har även avvisats. Genomsnittstiden för att behandla ett 
medborgarförslag har legat på ca 200 dagar från att det anmälts i kommunfullmäktige och 
därefter beslutats. Närmare 35 medborgarförslag har haft en längre handläggningstid än 1 år 
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och längsta handläggningstiden är drygt 2 år. 
 
Genom tydligare regelverk och smidigare administration är ambitionen att Piteförslag ska 
kunna besvaras inom 6 månader från att de gått till handläggning. 
 
Många kommuner har redan inför liknande lösningar ofta istället för medborgarförslag. 
Kommunledningsförvaltningen har för avsikt att efter en prövoperiod utvärdera både 
medborgarförslagen och Piteförslag under 2022. 
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Helén Lindbäck (KD), 
Marika Berglund (C) Anders Lundkvist (S), Agnetha Eriksson (S), Brith Fäldt (V), Mats 
Dahlberg (MP): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
komplettering i beslut att utvärdering sker under 2022. 
 
Anders Nordin (SJP): bifall till förslaget med ändring att det behövs 10 personers underskrift. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Håkan Johanssons (M) förslag. 
  
Beslutsunderlag 
• Bestämmelse för Piteförslag 
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§ 196 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och 
service tillvissa funktionshindrade första kvartalet 2021 
Diarienr 21KS5 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda 
beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), för första kvartalet 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
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 arbetsutskott (AU) och Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
Under kvartal 1 2021 fanns det 21 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre 
månader. Det är 1 färre än kvartal 4, 2020. 
 
11 st avser Bostad med särskild service för vuxna (2 fler än föregående kvartal) 
4 st avser Daglig verksamhet (tre färre än föregående kvartal) 
2 st avser Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (1 fler än föregående kvartal) 
1 st avser Korttidsvistelse utanför hemmet (1 färre än föregående kvartal) 
1 st avser Ledsagarservice (oförändrat) 
2 st avser Kontaktperson (2 fler än föregående kvartal) 
 
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. För att kunna möta upp detta så undersöker socialtjänsten lämplig 
lokal för att starta ytterligare en ny gruppbostad. Under kvartalet ser vi även en ökad 
verkställighet av daglig verksamhet. På grund av Covid- 19 så har insats kontaktperson samt 
korttidstillsyn pausats och återupptogs 2021-03-01. 
 
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. 
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Socialnämndens beslut 2021-05-26 §75 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten av ej verkställda beslut LSS för kvartal 1 
2021 samt överlämna protokollet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
 
Beslutsunderlag 
• Män/kvinnor och beslutstid 
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§ 197 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen första 
kvartalet 2021 
Diarienr 21KS6 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), för första kvartalet 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
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 arbetsutskott (AU) och Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till 
kommunfullmäktigen och kommunens revisorer 
 
Målgrupp 0-64 år 
Under kvartal 1 fanns det 14 ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader. Det är 10 
fler än under kvartal 4 2021 
 
Två avser beslut om bostad med särskild service (oförändrat) 
Fyra beslut om sysselsättning (två fler än föregående kvartal) 
Ett beslut om ledsagarservice (ett fler än föregående kvartal) 
Fem beslut om kontaktfamilj (fem fler än föregående kvartal) 
Två beslut om kontaktperson (två fler än föregående kvartal) 
 
Anledning till att beslut avseende särskild boendeform ej verkställts 
- De enskilda personerna har specifika önskemål om vart dessa önskar bo 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende sysselsättning 
- En person vill avvakta med verkställighet på grund av hälsoskäl då de tillhör riskgrupp för 
Covid-19 smitta 
- En person är under kartläggning 
- En person har valt att avsluta sin insats 
- För två personer kan vi inte möta individuella önskemål 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende ledsagarservice 
- Resursbrist, lämplig person saknas 
 
Anledning till ej verkställt beslut om kontaktfamilj 
- På grund av Covid-19 har insatserna varit pausade, återupptogs 2021-03-01 
 
Anledning till ej verkställt beslut om kontaktperson 
- På grund av Covid-19 har insatserna varit pausade, återupptogs 2021-03-01 
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Målgrupp 65 år och äldre 
Samtliga beslut är verkställda inom 3 månader. 
 
Konsekvensbeskrivning - Medborgare 
Målgrupp 0-64 år 
Där personer har specifika önskemål om vart de vill bo eller få sin sysselsättning verkställda 
uppstår det svårigheter att verkställa beslut 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Goda möjligheter att verkställa beslut gör att kommunens medborgare får sina behov 
tillgodosedda inom skälig tid. 
 
Konsekvensbeskrivning -Verksamhet 
Målgrupp 0-64 år 
Arbete med att verkställa beslut i rätt tid fortgår. 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. 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 
utifrån medborgarens behov, situation och resurser. 
 
Konsekvensbeskrivning – Budget 
Målgrupp 0-64 år 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 
 
Målgrupp 65 år och äldre. 
Det kommer inte utgå några sanktionsavgifter för ej verkställda beslut under aktuell period. 
 
Beslutsunderlag 
• Män/kvinnor och beslutstid 
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§ 198 
 

Motion (C) - Fastigheterna Öjebyn 7:55 och Öjebyn 7:56 säljs till 
marknadsmässiga priser 
Diarienr 20KS368 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Fastigheterna Öjebyn 
7:55 och Öjebyn 7:56 säljs till marknadsmässiga priser. 
 
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP), Helén Lindbäck (KD), 
Johnny Åström (SJV) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anton Li Nilsson (C) har den 22 juni 2020 lämnat in en 
motion med yrkande att fastigheterna Öjebyn 7:55 och Öjebyn 7:56 säljs till 
marknadsmässiga priser istället för till tomtkön. I andra hand yrkar han att en ny värdering 
ska ske innan försäljning. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
Stamfastigheten Öjebyn 7:37 har avstyckats till 3 fastigheter där det sedan 2018 finns beslut 
om att Öjebyn 7:55 och 7:56 ska säljas i tomtkön. Efter det beslutet så har stamfastigheten 
Öjebyn 7:37 sålts till ett väsentligt högre pris än vad såväl kommunen som mäklare värderade 
den till. Inför beslutet som fattades 2018 så fanns det framtaget ett underlag med karta med 
tilltänkta tomtgränser, avstyckningen blev inte enligt dessa tomtgränser. 
Med anledning av detta så bör det tas ett omtag i frågan. 
------ 
Kommunfullmäktige har den 14 september 2020 § 183, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
---- 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, 10 december 2020 §220 
Tomtpris för fastigheterna tillika fritidstomterna Öjebyn 7:55 och Öjebyn 7:56 beslutades av 
Kommunfullmäktige 2018-10-22, § 207. Priset fastställdes till 850 000 kr per tomt, och utgick 
från en oberoende värdering upprättad 2018-08-28. Förutom priset beslutades även att 
tomterna skulle säljas till tomtkön. Samhällsbyggnads plan var att erbjuda tomterna till 
tomtkön år 2020. 
 
Tomterna är inte att klassa som strandtomter eftersom marken mellan tomterna och vattnet är 
samfälld och strandskyddet gäller. Strandskyddet råder även innanför del av tomterna. 
 
Tomtpris utgår från en oberoende värdering vilket innebär ett uppskattat 
marknadsvärde/marknadsmässigt pris vid värderingstidpunkten. Kommunfullmäktige har 
tidigare beslutat att sälja tomterna genom tomtkön till det pris som framkommit genom 
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värderingen. Den kommande försäljningen samt priset har varit känd för tomtkön ett tag och 
flera är intresserade av tomterna. 
 
Att försäljning har dragit ut på tiden beror på att det återstått en del arbete med bl.a. 
lantmäteriförrättning, servitutsavtal och väg. Arbete med vägen har pågått även under 2020. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen anser motionen besvarad. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 23 april 2021 
Tomtkön i Piteå kommun är till för den som vill anmäla sitt intresse till att köpa en kommunal 
tomt. När kommunen har ett nytt markområde klart till försäljning, erbjuds tomterna i 
turordning till alla som står i tomtkön. Om flera reserverar sig för samma tomt, erbjuds 
tomten i första hand till den som har stått längst i tomtkön. 
 
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än Samhällsbyggnadsnämnden i 
frågan, Kommunfullmäktiges beslut om att sälja till fastställt pris och lägga till tomtkön bör 
kvarstå. Om det framöver skulle visa sig att ingen som erjuds tomterna från tomtkö vill köpa, 
bör de säljas på öppna marknaden. 
-------- 
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande: 
”Tomtkön är ett viktigt bostadspolitiskt instrument, den ger möjligheter för alla medborgare 
att få att bygga sitt eget boende. Tanken med tomtkön är inte att kommunen ska tjäna pengar 
utan att den vanlige Pitebon ska ges möjligheter att hitta ett ställe de vill bo och leva på. För 
att tomtkön ska vara intressant bör även attraktiva tomter ingå i den. Behovet av en tomtkö 
med attraktiva tomter kommer också att öka utifrån den förväntade inflyttning som 
etableringar, av flertalet stora arbetsplatser, i närområdet kommer medföra. 
 
Jag tycker det är rimligt att tomterna säljs utifrån en oberoende värdering, vilket gjorts i detta 
fall. Priset kan givetvis ändrats något sedan 2018 när värderingen gjordes men jag tycker ändå 
det är rimligt att utgå från denna då tomterna redan har intressenter från tomtkön och dessa 
knappast kan belastas för att kommunen dröjt med att färdigställa lantmäteriförrättningar och 
upprättande av servitut avtal etc. 
 
Jag föreslår därför kommunfullmäktige avslår motionen.” 
 
Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP), Helén Lindbäck (KD), 
Johnny Åström (SJV) och Karl-Erik Jonsson (M): bifall till motionen. 
  
Brith Fäldt (V): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag.  
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§ 199 
 

Information från Kommunchef 
Diarienr 21KS364 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen från Kommunchef.  
 
Ärendebeskrivning 
Information från Andreas Lind, Kommunchef. 
  
Kommunchefen arbetar vidare med att lära sig verksamheten och koncernen. 
Fortsatt fokus finns på arbetet med socialförvaltningen med regelbundna uppföljningar. 
Ett annat fokusområde som startats upp är arbete med tillitsbaserad styrning och ledning. 
Rekrytering av ny personalchef pågår, slutintervjuer påbörjas i veckan. 
Förändringar i har gjorts inom staben för Coronapandemin, staben träffas obligatoriskt 
varannan vecka och den består av något färre deltagare. 
Planering och resurser för Norrbothniabanan kommer att utökas för att förbereda inför 
kommande bygge. 
Styrgrupp har skapats för att ta sig an frågan hur Campus kan utvecklas på bästa sätt. 
Kommunchef har tagit kontakt med grannkommunerna för att starta upp en samverkan. 
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§ 200 
 

Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 21KS3 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att väcka ärende för att utreda Medborgarförslag. 
 
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 
Anders Nordin (SLP): ärende väcks för att utreda Medborgarförslag, vill ändra 
Medborgarförslag så att det ska stödjas av 10 personer för att gå vidare till beslut. 
 
Håkan Johansson (M): bifall till Anders Nordins (SLP) förslag att väcka ärende om att utreda 
Medborgarförslag, men vill avveckla Medborgarförslag under tiden som det är möjligt att 
lämna in Piteförslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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