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§ 201 
 

Redovisning av den tillväxtpolitiska reserven 2021 
Diarienr 21KS324 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av Tillväxtpolitiska reserven 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Nicklas Larsson, näringslivsutvecklare Helene Bäcklund Röckner, 
varumärkesansvarig Jörgen Hult samt projektledare för Gröna näringar Beatrice Ramnerö och 
Jessica Lindberg föredrar ärendet vid Kommunstyrelsens sammanträde. 
  
Piteå kommuns tillväxtpolitiska reserv har till syfte att finansiera tillväxtskapande satsningar i 
Piteå kommun, gärna tillsammans med andra aktörer. Tillväxtskapande satsningar definieras 
av näringslivs- och tillväxtarbete som fastställs i Näringslivsprogrammet. Det nu gällande 
Näringslivsprogrammet fastställdes av Kommunfullmäktige i juni 2020 för perioden fram till 
och med 2024. 
 
Näringslivsprogrammet är utgångspunkt för prioriteringar av satsningar ur Tillväxtpolitiska 
reserven. Programmets ambition är att bidra till en positiv utveckling för alla företag i Piteå 
kommun. Arbetet fokuserar på befintliga och nya företag samt nya etableringar. 
 
I Näringslivsprogrammet anges också prioriterade spjutspetsområden. Förutom att den 
tillverkande industrin ska fortsätta att utvecklas positivt och stärkas så ska också andra viktiga 
näringar som diversifierar näringslivet prioriteras. De prioriterade spjutspetsområdena i 
Näringslivsprogrammet är sammanfattade nedan: 
 
- Skogliga näringar, ex utvinning och förädling av skogens råvaror, energiutvinning av 
biprodukter och vindkraft. 
- Kulturella och kreativa näringar, ex musik, dans, media och spelutveckling. 
- Besöksnäring, utveckling till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar året-runt-
destination. 
- Miljöteknik och kompositer, ex förnybara energislag och forskningsinstitutet RISE som 
drivande part. 
- Gröna näringar, ex uppbyggnad av ett regionalt kompetenscentrum. 
 
Förutom de prioriterade spjutspetsområdena beskrivs också stödjande områden, oberoende av 
bransch, i näringslivsprogrammet. Förutsättningarna för ett starkt, hållbart och växande 
näringsliv bottnar i att det finns tillgång till mark, lokaler och väl fungerande infrastruktur, att 
kompetensförsörjningen är tryggad, att det finns attraktiva och varierande boendemiljöer med 
närhet till service samt att digitaliseringens möjligheter nyttjas effektivt. 
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Den tillväxtpolitiska reserven har uppgått till 22 mkr 2021. 
 
Dessa medel har i grova drag fördelats på följande sätt under 2021: 
Projektverksamhet 12 mkr varav 2 mkr genom delägarskap och årlig finansiering 
Sponsring/varumärke/evenemang 6,2 mkr 
Övrigt tillväxtskapande 0,6 mkr (Högskolependeln) 
Täckningsbehov lokaler 1,8 mkr (Acusticum) 
Summa intecknat 20,6 mkr 
Disponibelt belopp 1,3 mkr 
 
Det är ingen större skillnad på storleken på medlen till projektverksamhet i förhållande till 
föregående år. Medel till sponsring/varumärke/evenemang har varit större detta år, vilket 
förklaras av att SM-veckan finansieras från denna pott. Piteå kommuns sponsringsinsatser 
brukar vanligtvis uppgå till ca 3mkr. Sponsringsinsatserna avser såväl idrotts- som 
evenemangssponsring och har flera olika syften, men framför allt att synliggöra och stärka 
platsvarumärket och bidra till att Piteå blir en attraktiv kommun att bo och verka i. 
 
I Näringslivsprogrammet är det fastställt att arbetet ska fokusera på befintliga företag, nya 
företag och nya etableringar. Projekt som riktar sig gentemot Piteås befintliga företag är bl a 
SMART 2.3 och Business Capacity Development som bl a erbjuder insatser inom 
affärsutveckling. Några projekt/verksamheter som riktar sig specifikt gentemot nyföretagande 
är Ung Företagsamhet, Coompanion och Go Cloud. Nyföretagarrådgivningen sköts inom 
näringslivsavdelningens reguljära verksamhet. Etableringsarbetet hanteras i huvudsak inom 
näringslivsavdelningen i samverkan med andra kommunala förvaltningar och 
kommunkoncernen PIKAB samt regionalt med bl a Investeringar i Norrbotten AB. 
 
Nedan redovisas hur medel från Tillväxtpolitiska reserven fördelats inom de, i 
Näringslivsprogrammet, prioriterade branscherna och de stödjande/förutsättningsskapande 
områdena: 
 
- Skogliga näringar: 1,1 mkr 
Ex Träcentrum Norr 100 tkr, Trä i byggnader 300 tkr, LTU Green Fuels 400 tkr och 
Treepower 200 tkr 
 
- Kulturella och kreativa näringar: 2,2 mkr 
Ex Film pool Nord 700 tkr, BD pop 300 tkr, Innovation Game 500 tkr, Arctic Game lab 250 
tkr, Dans i skolan 400 tkr 
 
- Besöksnäring: 1 mkr 
Ex Business Capacity Development 650 tkr och Bottenvikens skärgård 300 tkr 
 
- Handelsstödjande insatser: 500 tkr 
Pite presentkort genom Företagarna (FR) 200 tkr, Handelskoordinator 300 tkr 
 
- Miljöteknik och kompositer: 1,0 mkr 
Ex Fiberkompositer 350 tkr, Kompositkluster 170 tkr, Arctic Solar 250 tkr, Intersective 
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Innovation 250 tkr. 
 
- Gröna näringar: 1,5 mkr 
 
- Stödjande områden: 4,5 mkr 
Ex SMART 2.3 750 tkr, Spira Mare 300 tkr, Arctic Business 400 tkr, IUC 400 tkr, Attraktiv 
stadskärna 400 tkr, Integrationsprojekt 200 tkr, Norrbotniabanan 800 tkr och UF 100 tkr. 
 
Piteå kommuns arbete med projekt/verksamheter som finansieras från Tillväxtpolitiska 
reserven regleras i de riktlinjer som fastställts av Kommunstyrelsen i november 2020 
 
Arbetsgången för arbetet med Tillväxtpolitiska reserven: 
1. Projektägare kontaktar Piteå kommun för presentation av projektidé och medfinansiering. 
2. Näringslivsavdelningen handlägger ansökan utifrån riktlinjerna för Tillväxtpolitiska 
reserven, bl a en bedömning om ansökan faller inom ramen för de prioriterade insatsområdena 
eller de förutsättningsskapande insatserna som fastställts i Näringslivsprogrammet och 
föreslår Kommunstyrelsen att avslå eller bifalla ansökan. 
3. Styrningen över projekten utförs genom deltagande i styrgrupp/styrelse, 
årsmöten/bolagsstämmor och genom det beslut som Kommunstyrelsen fattat. 
4. Vid utbetalning av medel till projektägare begärs regelbunden lägesrapportering och vid 
projektavslut begärs en redovisning av slutrapport. 
 
Beslutsunderlag 

 Tillväxtpolitiska reserven 2021 
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§ 202 
 

Frågor från företagarna till Kommunstyrelsen 
Diarienr 21KS368 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Svar till Företagarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har vid en träff med Företagarna fått ta del av en presentation om 
Välfärdsskaparna. I denna lyftes småföretagens betydelse för Piteå kommuns skatteintäkter 
och välfärd. I Piteås småföretag (max 50 anställda) sysselsätts 6 915 personer och i de större 
företagen 5 379 personer och inom offentliga och övriga organisationer sysselsätts 7 307 
personer. 
Totalt genereras 587 miljoner kr i skatteintäkter varav 28% från småföretag och 18% från 
större företag. Företagarna ville med sin presentation visa på småföretagens betydelse och att 
det är viktigt att kommunens verksamhet anpassas efter de mindre företagens förutsättningar. 
I samband med presentationen överlämnades ett antal frågor från Företagarna som redovisas 
och besvaras nedan. 
  
Inledningsvis kan nämnas att grunden i kommunens näringslivsarbete är det 
näringslivsprogram som fastställdes för ett drygt år sedan. Programmet är en 
överenskommelse mellan Piteå kommun, föreningen Företagarna och näringslivets olika 
branschföreträdare, där parterna visar sin gemensamma vilja att stärka Piteås näringsliv. 
Programmet utarbetades i bred samverkan och ett näringslivsråd har bildats för fortsatt 
samarbete och samhandling. Många av de frågor som ställts av Företagarna kommer att 
diskuteras och behandlas mer utförligt på kommande träffar i Näringslivsrådet, där syftet är 
att gemensamt verka för ett gott näringslivsklimat och driva frågor för att vara en attraktiv ort 
för näringslivet.    
  
Piteås näringsliv är i en stark tillväxt totalt sett, dels till följd av en stark nationell, global 
konkurrenskraft dels som en effekt av de stora regionala etableringar som är pågående och 
som i sig förändrar landskapet snabbt och kräver stora investeringar samt infrastrukturella 
insatser. Kommunens arbete med planer, mark och annan infrastruktur samt handläggning av 
enskilda ärenden påverkas av detta i en mycket stor omfattning och takt som inte setts 
tidigare. Inom kommunens verksamheter pågår ett arbete med att stärka upp och 
systematisera processer utifrån den nya ”flödet” av ärenden. Ett mer intensifierat samarbete 
mellan Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen skapar 
förutsättningar för tydligare inriktning framåt, samordnade processer utifrån företagens behov 
samt ett holistiskt förenklingsarbete. 
 
Beslutsunderlag 

 Svar till Företagarna 
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§ 203 
 

Redovisning till Kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB 
2021 
Diarienr 21KS17 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen från Piteå Kommunföretag AB styrelsemöte 11 
oktober 2021. 
 
Kommunstyrelsen anser sig i och med detta ha fullgjort sin uppsiktsplikt avseende Piteå 
Kommunföretag AB och dess dotterbolag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska, efter varje styrelsemöte med Piteå kommunföretag AB (PIKAB), få en 
redogörelse för styrelsemötet. Detta som ett led i Kommunstyrelsens fullgörande av sin 
uppsiktsplikt avseende kommunala företag. 
 
Ordförande Helena Stenberg (S) redogör för de punkter som behandlades vid Piteå 
Kommunföretag ABs styrelsemöte den 11 oktober 2021: 
  

 Lekmannarevisorernas dialog 
 Presentation av koncernens nye VD och vice ordförande 
 VD-rapport 
 Delårsrapport 
 Strategisk plan för koncernen 2022 
 Långsiktig plan för finansiering av Piteå Science Park AB 
 Ägardirektiv Piteå Science Park AB 
 Uppföljningar/ rapporter 
 Informationsärende om utökad investeringsram Piteå Hamn 
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§ 204 
 

Fyllnadsval av ledamot tillika vice ordförande – Kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott 
Diarienr 18KS811 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Patric Lundström (S) till ledamot tillika vice ordförande i 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott för resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen godkände 2021-08-23 § 184 Anders Lundkvist (S) avsägelse som ledamot 
tillika vice ordförande i Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott från och med 1 
oktober 2021. 
 
Fyllnadsval återstår. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Föreslår Patric Lundström (S). 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 205 
 

Fyllnadsval av ledamot tillika vice ordförande - Piteå Allmänna 
näringslivsfond 
Diarienr 18KS812 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Patric Lundström (S) till ledamot tillika vice ordförande i Piteå 
Allmänna näringslivsfond för resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen godkände 2021-08-23 § 185 Anders Lundkvist (S) avsägelse som ledamot 
tillika vice ordförande i Piteå Allmänna näringslivsfond från och med 1 oktober 2021. 
 
Fyllnadsval återstår. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Föreslår Patric Lundström (S). 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 206 
 

Fyllnadsval av ledamot tillika vice ordförande i Plan- och 
tillväxtkommittén 
Diarienr 18KS813 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Patric Lundström (S) till ledamot tillika vice ordförande i Plan- och 
tillväxtkommittén för resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen godkände 2021-08-23 § 186 Anders Lundkvists (S) avsägelse som ledamot 
tillika vice ordförande i Plan- och tillväxtkommittén från och med 1 oktober 2021. 
 
Fyllnadsval återstår. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Föreslår Patric Lundström (S). 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 207 
 

Fyllnadsval av ledamot i Landsbygdspolitiska rådet 
Diarienr 18KS821 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Patric Lundström (S) till ledamot i Landsbygdspolitiska rådet för 
resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har 2021-08-23 § 187 godkänt Anders Lundkvists (S) avsägelse som 
ledamot i Landsbygdspolitiska rådet från och med 1 oktober 2021. 
 
Fyllnadsval återstår. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Föreslår Patric Lundström (S). 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 208 
 

Fyllnadsval av ledamot tillika sammankallande i politisk 
referensgrupp för Grans Utvecklingscentrum 
Diarienr 19KS92 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Anders Lundkvist (S) avsägelse från uppdraget som ledamot 
tillika sammankallande i politisk referensgrupp för Grans Utvecklingscentrum från och med 1 
oktober 2021. 
 
Kommunstyrelsen utser Patric Lundström (S) till ledamot tillika sammankallande i politisk 
referensgrupp för Grans Utvecklingscentrum för resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Lundkvist (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot tillika sammankallande i politisk 
referensgrupp för Grans Utvecklingscentrum från och med 1 oktober 2021. 
  
Fyllnadsval återstår. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Föreslår Patric Lundström (S). 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 209 
 

Avsägelse och fyllnadsval av ledamot - Regional styrgrupp 
Teknikcollege 
Diarienr 21KS450 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Anders Lundkvist (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
regional styrgrupp Teknikcollege från 1 oktober 2021. 
  
Kommunstyrelsen utser Patric Lundström (S) till ledamot i regional styrgrupp Teknikcollege 
för resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Lundkvist (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regional styrgrupp 
Teknikcollege från 1 oktober 2021. 
Fyllnadsval återstår. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Föreslår Patric Lundström (S). 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 210
 

Val av ledamot och ersättare - Näringslivsrådet 
Diarienr 21KS416 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande ledamöter från Kommunstyrelsen till Näringslivsrådet för 
resterande del av mandatperioden: 
Helena Stenberg (S) 
Håkan Johansson (M)  

Kommunstyrelsen utser följande ersättare från Kommunstyrelsen till Näringslivsrådet för 
resterande del av mandatperioden: 
Patric Lundström (S) 
Majvor Sjölund (C)   

Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att utse återstående ledamöter 
och ersättare efter inkomna nomineringar. 

Ärendebeskrivning 
I reglementet för Näringslivsrådet framgår att Näringslivsrådet 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. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Föreslår Helena Stenberg (S) till ledamot och Patric Lundström (S) till 
ersättare. 
Majvor Sjölund (C): Föreslår Håkan Johansson (M) till ledamot och Majvor Sjölund (C) till 
ersättare. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 211 
 

Personligt 
Diarienr 21KS445 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra Personligt vartannat år, jämna år. 
 
Ärendebeskrivning 
Enkätundersökningen Personligt är en hälso- och livsstilsundersökning som genomförs bland 
elever i skolår 7 och 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan. Enkäten genomförs på 
uppdrag av kommunfullmäktige som en del i kommunens årliga uppföljning. Från 2008 
genomförs enkäten årligen. 
 
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess 
verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och 
boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. 
Kommunledningsförvaltningen ansvarar även för återkoppling och spridning av resultat från 
Medborgarundersökningen som genomförs vartannat år (udda). 
 
Från och med 2018 bidrar inte längre barn- och utbildningsförvaltningen med enkätledare vid 
genomförande och återkoppling av undersökningen. De minskade resurserna har bland annat 
inneburit att återkopplingen till respondenter, skolor och andra intressenter inte kunnat 
genomföras på ett godtagbart sätt. 
 
Genom att genomföra enkätundersökningen Personligt jämna år och 
Medborgarundersökningen udda år stärks förutsättningarna för att återkoppling till 
respondenter och andra intressenter kan genomföras på ett sätt som ger bättre möjligheter att 
använda resultaten från de båda undersökningarna i utvecklingssyfte. 
 
Ett urval av resultaten i Personligt används som nyckeltal i delårs- och årsredovisningar vilket 
innebär att dessa nyckeltal fortsättningsvis endast kommer att uppdateras vartannat år. 
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§ 212 
 

Piteå kommuns riktlinjer för ökad samverkan 
Diarienr 21KS419 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen behandlar inte ärendet vid dagens sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommuns samverkan med andra kommuner ökar stadigt. Kommunstyrelsen har, 2013-
01-28 §4, beslutat om en riktlinje för ökad samverkan men det finns nu ytterligare behov av 
ställningstagande och styrning för samverkan med andra kommuner. 
 
Kommunledningsförvaltningen har därför sett över regelverk och styrdokument som 
utmynnat i ett förslag på Policy för samverkan med andra kommuner. Till policyn finns en 
anvisning som ger stöd för de avvägningar som behöver göras inför beslut om samverkan. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Behandlar inte ärendet vid dagens sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 213 
 

Riktlinjer för utveckling och byggande av kvarteret Löjan 
Diarienr 21KS444 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för utveckling och byggande av kvarteret Löjan. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen antog 2010-08-23, § 146 Riktlinjer för utveckling och byggande av 
kvarteret Löjan. Riktlinjerna är i dagsläget inaktuella och föreslås upphävas. 
 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för utveckling och byggande av kvarteret Löjan 
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§ 214 
 

Granskning av långsiktig finansiell planering 
Diarienr 21KS302 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande över rapport - Granskning av finansiell planering. 
 
Ärendebeskrivning 
På kommunrevisorernas uppdrag har revisorbiträdena genomfört en granskning avseende 
finansiell planering i Piteå kommun. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma hur förutsättningar för en långsiktig hållbar 
ekonomi ser ut i Piteå kommun samt identifiera finansiella styrkor, risker och andra 
utmaningar. 
 
Kommunrevisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunen till viss del bedriver ett ändamålsenligt arbete vad gäller långsiktig finansiell 
planering. Vissa förbättringsområden har noterats men även identifierat utmaningar som 
kommer att påverka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi. 
 
Bland annat konstateras att kommunens finansiella planering i flera avseenden inte är mer 
långsiktig än vad lagstiftningen kräver. Men även att försörjningsbördan är betydligt högre i 
Piteå än för Sverige som genomsnitt samt att den prognostiseras fortsätta öka. En hög/ 
stigande försörjningskvot får på sikt negativa effekter på kommunens ekonomi. 
 
Piteå kommun, liksom många andra kommuner, står inför stora utmaningar vad gäller 
långsiktig hållbar ekonomi. Det kommer emellertid att krävas effektiviseringar alternativt 
ökade intäkter. 
 
Mot bakgrund av den genomförda granskningen rekommenderar kommunrevisorerna 
Kommunstyrelsen att: 
- i verksamhetsplan med årsbudget tydliggöra vilka mål som är kopplade till god ekonomisk 
hushållning. 
- tydliggöra det långsiktiga perspektivet i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, 
resultatutjämningsreserv och reservfond. 
- säkerställa att en lokalförsörjningsplan tas fram. 
- ta fram en sammanhållen investeringsplan på lång sikt. 
- ta fram en strategisk plan kopplat till långsiktig finansiell planering som sträcker sig över 
tid. 
 
Kommunrevisorerna överlämnar därmed revisionsrapporten till Kommunstyrelsen för 
kännedom och yttrande. 
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Kommunledningsförvaltningens yttrande: 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt yttrande till kommunrevisorerna som 
föreslås antas av Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över rapport - Granskning av finansiell planering 
 Slutdokument granskning av finansiell planering 
 Granskningsrapport - Finansiell planering 
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§ 215 
 

Remiss - Plan för Länsstyrelsens hantering av kärnteknisk olycka och 
sanering 
Diarienr 21KS391 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över Plan för Länsstyrelsens hantering av kärnteknisk olycka 
och sanering. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har givits möjlighet att yttra sig över Plan för Länsstyrelsens hantering av 
kärnteknisk olycka och sanering och lämnar följande yttrande: 
  
Sakkunniga vid räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn har tagit del av plan för Länsstyrelsens 
hantering av kärnteknisk olycka och sanering samt plan för sanering vid kärnteknisk olycka. 
Räddningstjänsten anser att planerna är enkla och tydliga samt fyller sitt syfte och har inget 
att erinra. 
 
Beslutsunderlag 

 Remiss - Plan för Länsstyrelsens hantering av kärnteknisk olycka och sanering (3/4) 
 Bilaga till remiss - Plan för Länsstyrelsens hantering av kärnteknisk olycka och sanering 

 
 
  

Page 23 of 338



Sammanträdesprotokoll 24 (52) 
Sammanträdesdatum  
2021-10-11  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 216 
 

Medfinansiering – Förstudie, North Sweden Cluster Collaboration 
Platform 
Diarienr 21KS422 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar förstudien North Sweden Cluster Collaboration Platform 
med 100 tkr för 2021 - 2022. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 
  
Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 
 
Ärendebeskrivning 
Sökande är Piteå Science Park (PSP). PSP är en norrländsk utvecklingsnod och 
innovationsarena inom kreativa näringar och cleantech, med ambitionen att fungera som en 
drivande motor för innovationer och företagande. Piteå Science Parks uppdrag är att stötta 
entreprenörer, företag, studenter och forskare, för att skapa tillväxt i hela Norrbotten. 
Uppdraget hanteras genom att driva klusterinitiativ och utvecklingsprojekt, erbjuda stöd för 
affärsutveckling och etablering, samt skapa attraktiva mötesplatser. Genom inkubatorn 
GoBusiness ges aktivt stöd till unga företag och idésprutor. Där erbjuds stöd och verktyg för 
att etablera sitt företag och växa. Kluster är en beteckning för en ansamling av aktörer inom 
en specifik sektor som genom samverkan och konkurrens skapar värde för varandra. 
 
Sammanfattande projektbeskrivning 
Syftet med förstudien är att kunna positionera Piteå som nod för klusterutveckling i Piteå, 
Regionen samt Sverige och ta fram underlag för att etablera en klusterplattform för samverkan 
som kopplar samman akademi, näringsliv och företagsfrämjare. Klusterplattformen ska ses 
utifrån systemnivån där klusterdrift på arenanivå ofta utgår från "projektkontor" hos aktörer 
som PSP och andra företagsfrämjare där det finns en stor risk relaterat till för kortsiktiga och 
ensidigt inriktade insatser bland annat på grund av finansieringsform. 
 
PSPs innovationsarena driver således kluster inom Region Norrbottens och Västerbottens 
smarta specialiseringsområden. Region Norrbotten och Region Västerbotten har regionalt 
utvecklingsansvar och tar fram olika strategier kopplat till detta, bland annat Regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) och innovationsstrategin (RIS). Dessa talar om varför regionen 
behöver jobba med olika saker samt vad som måste göras. När det gäller genomförandet så 
finns det många som jobbar "på uppdrag" åt Regionerna, oftast via olika typer av projekt. Ett 
sätt att driva hur är via klusterinitiativ, där olika branscher driver gemensamma 
utvecklingsfrågor i en större regional kontext. Därför är regionernas medverkan central för 
klusterplattformen. 
 
Ambitionen med förstudien är att hitta former för samverkan och öppna innovationsprocesser 
både inom och mellan olika kluster samt skapa förutsättningar för långsiktiga 
finansieringslösningar för Piteås klusteraktörer. Förstudien kommer i ett läge där flera av 
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PSPs kluster behöver ny finansiering för fortsatt drift. 
 
Det övergripande skälet till projektet är att genomföra en förstudie för en regional plattform 
samt en klusterarena, som stärker innovationskraften hos små och medelstora bolag i Piteå, 
samt stärker dessa verksamheter nationellt och internationellt så att de kan växa och bidra till 
fler arbetstillfällen och därmed tillväxt här i Piteå och i hela regionen. 
 
Mål 
Stärka utveckling av och tillgänglighet till innovationsstödjande system och miljöer genom en 
regional klusterplattform 
 
Huvudmål 
Genomföra en förstudie som initierar genomförandeprojekt för branschkluster som stärker 
små och medelstora företags tillväxt i norra Sverige 
 
Delmål (DM) 
DM l: Utveckla arbetssätt för en regional klusterplattform DM2: Utveckla arbetssätt för en 
klusterarena. 
 
Total projektbudget 2021-2022, 9 månader 
Kostnader 
Projektledare 360 900 kr 
Projektadministratör 27 000 kr 
Externa tjänster 127 081 kr 
Resor/logi 50 000 kr 
Trycksaker 5 000 kr 
Schablonkostnader 257 019 kr 
Totalt 800 000 kr 
 
Finansiering 
Region Norrbotten 300 000 kr 
Piteå kommun 100 000 kr 
Tillväxtverket 400 000 kr 
Total medfinansiering 800 000 kr 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Piteå Kommun bör delta i denna 
förstudie. Det förväntas att resultatet blir ökad kvalitet till genomförandeprojekten. Ett ökat 
innovationsstöd som når fler företag i regionen samt bidrar till fler företag som utvecklar sitt 
innovationsarbete kommer generera fler livskraftiga företag i regionen. Att utvecklingsarbete 
med innovationsprocessen sker, med särskilt fokus på marknadsfrågor, är centralt för att 
skapa tillväxt i företag. Detta skapar livskraftiga företag med stabil grund och förstudien står i 
rimlig proportion till insatsen. 
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§ 217 
 

Evenemangssponsring – Pite Havsbad Race Of Champions 2022 till 
2024 
Diarienr 21KS356 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut 2021-05-03 § 109: Kommunstyrelsen beviljar 
sponsring med 750 tkr till Pite Havsbad Race Of Champions för året 2022. 
 
Kommunstyrelsens beviljar sponsring till Pite Havsbad för evenemanget Race Of Champions 
under tre år fördelat enligt följande; 2022 – 1 500 tkr, 2023 – 1 250 tkr och 2024 – 1 000 tkr. 
 
Medel beviljas ur Tillväxtpolitiska reserven åren 2022 till 2024. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att organisation och finansiering utvärderas med Pite Havsbad 
efter genomfört evenemang. 
 
Kommunledningsförvaltningen upprättar ett sponsringsavtal som reglerar parternas åtagande 
enligt beslut. 
  
Reservation 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Race of Champions är en av de största årligen återkommande bilsportstävlingarna. Tävlingen 
startades av Michèle Mouton och Fredrik Johnsson år 1988. Ursprungligen var evenemanget 
en tävling mellan världens bästa rallyförare, men har sedan dess utvidgats till att omfatta 
toppkonkurrenter från de flesta av världens främsta motorsportdiscipliner, inklusive 
motorcykelracing. 
 
Tävlingen är upplagd likt de flesta lagsporters mästerskap, med först gruppspel och sedan 
utslagning. I varje heat tävlar två förare mot varandra i var sin fil. Filerna korsar sedan 
varandra med hjälp av en bro, så den förare som startade i ytterfilen kommer köra sitt andra 
varv i innerfilen, på samma sätt som WRC:s, World Rally Champions:s, superspecialsträckor. 
Den förare som vinner Race of Champions blir korad till Champion of Champions – 
mästarnas mästare. Världsstjärnor som Mick Schumacher, Travis Pastrana, Sebastian Vettel, 
Petter Solberg, Tom Kristiensen, och Johan Kristoffersson lockar årligen tusentals besökare 
till Race Of Champions. 
 
Race Of Champions – på världens största arenor – med start på Pite Havsbad 2022 
Evenemanget har ägt rum på flera platser i hela värden, inklusive 12 år på Gran Canaria. På 
senare tid har evenemanget hållits på stora idrottsarenor, inklusive Stade de France i Paris, 
Wembley Stadium och Olympic Stadium i London, Beijing National Stadium, Düsseldorfs 
ESPRIT-arena och Rajamangala Stadium i Bangkok samt vid Bushy Park-banan i Barbados 
för att nämna några av alla de platser där arrangemanget har genomförts. 
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År 2022 går Race Of Champions av stapeln för första gången i Sverige, Piteå på Pite Havsbad 
på snö och is vilket är en helt unik bana med nytt underlag för alla förare och evenemanget 
beräknas locka tusentals besökare från hela världen. Race Of Champions banan på Pite 
Havsbad kommer att vara det ultimata testet av förarkunskaper för världseliten som för första 
gången får köra på en längre, bredare och mer spektakulär bana gjord på snö och is. 
 
Tävlingen kommer att äga rum på Pite Havsbad under 5 år med möjlighet till förlängning med 
målet att skapa en unik vinterarena i anslutning till fruset hav som byggs för att kunna ta emot 
20 000 besökare. Intresset och genomslagskraften är otroligt stor både nationellt- och 
internationellt. Stora flygbolag, researrangörer, företag har enligt arrangören uppmärksammat 
evenemanget, vilken unik vinterarena som planeras på Pite Havsbad. Detta möjliggör en 
utveckling av besöksnäringen i Piteå på vintern och förhoppningsvis genererar nya kontakter, 
nya marknader, aktörer och samarbetspartners. 
 
Race Of Champions totala arrangemangskostnad år ett uppgår till 25 miljoner, stora 
etablerings- och arenakostnader som kommer kräva stora årliga sponsorintäkter för att driva 
arrangemanget. Pite Havsbad gör stora satsningar och långsiktiga investeringar i satsningen 
på Race Of Champions. För att arrangören ska gå break even förklaring, dvs att intäkterna 
täcker kostnaderna, krävs ett besöksantal på ca 25 000 personer. Arrangören har som 
målsättning att nå 20 000 åskådare år ett och succesivt öka och uppnå 50 000 besökare år fem. 
Publikrekordet för Race Of Champions på Stade de France är 64 000 personer. 
 
Arrangemangseffekter 
En effekt av de satsningar som görs för att genomföra Race Of Champions blir att ytterligare 
stora evenemang kommer kunna genomföras framöver och där målet är att skapa 
förutsättningar för långsiktiga arrangemang på Pite Havsbad och i Piteå. Pite Havsbad 
kommer också skapa Race Of Champions Vinterland där man kommer att erbjuda ett 
världsunikt race för alla på fruset hav. Erfarenhetsmässigt vet man också att evenemang driver 
nya evenemang. 
 
Unika möjligheter till samarbeten och event skapas för t ex bilindustrin men också för turister, 
andra företag och organisationer såväl nationellt som internationellt. Bedömningen är att detta 
kommer kunna få mycket positiva effekter för besöksnäringen i såväl Piteå som övriga delar 
av kustregionen i Norr- och Västerbotten. Med detta kommer Race Of Champions bli det 
största arrangemanget i Norrbotten och norra Västerbotten. 
 
Stora arrangemang som Race Of Champions resulterar i många positiva kringeffekter såväl 
ekonomiska som sysselsättningsmässiga i en kommun, både direkt och indirekt. Detta 
reflekteras i den så kallade turistkronan som består av intäkter från logi, livsmedel, restaurang, 
transport, shopping och aktiviteter för flera olika parter, företag och föreningar. 
 
Race Of Champions beräknas kunna locka över 10 000 besökare dagligen till Piteå första året. 
Vid full beläggning kommer cirka 3000 personer kunna övernatta i Piteå kommun. 
Följaktligen kan man anta att resterande 7000 personer kommer bestå av dagsbesökare. Enligt 
branschberäkningar spenderar en övernattande gäst cirka 2000 kr per person och dag, en 
dagsbesökare spenderar cirka 750 kr per person och dag. Detta resulterar i ett utfall på drygt 
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26 miljoner kronor enligt kalkylen nedan och i detta ingår inte biljettkostnaden utan enbart det 
som konsumeras på plats. 
 
Kalkyl på turistekonomiskt utfall 
Övernattande gäst: 3000 besökare x 2000 kr per person x 3 dagar i snitt = 18 mkr 
Dagsbesökare: 7000 besökare x 750 kr x 1,5 dag i snitt = 8,4 mkr 
Totalt: 26,4 mkr 
 
Den sökandes motprestation 
Pite Havsbad/Race Of Champions kommer att lyfta hela Piteå som destination och samarbetet 
med Race Of Champions hade ett otroligt stort medialt utfall där bara pressreleasen på Pite 
Havsbad 21 januari i år hade en medieexponering över hela världen med en räckvidd på 634 
946 113 mottagare. Detta innebär att Piteå som platsvarumärke kommer att synliggöras i 
samband med Race Of Champions och Pite Havsbad i all kommunikation kring eventet då 
målet är att sätta Pite Havsbad, Race Of Champions som event och Piteå som destination på 
kartan. Race Of Champions på Pite Havsbad kommer därmed att vara en stark aktör som 
bidrar till att stärka och synliggöra platsvarumärket Piteå under det, till att börja med, 5-åriga 
samarbetsavtal som är skrivet. 
 
Arrangören kommer synliggöra Piteå som platsvarumärke i all kommunikation kring eventet 
då målet är att sätta sitt event och Piteå som destination på kartan. Det finns i dagsläget inget 
jämförbart arrangemang som pågår eller planeras i norra Sverige under de kommande 5 åren, 
som har denna internationella och mediala spridning som Race Of Champions har och har inte 
heller funnits tidigare. 
 
Ett axplock av genomslaget från pressrealisen och en djupare beskrivning av några av de 
deltagande förarna går att ta del av i bilaga. 
 
Redovisning 
Resultat och utfall kommer enligt arrangören noggrant dokumenteras och utvärderas efter 
varje genomfört evenemang och därefter redovisas utifrån antal besökare, länder, 
medieexponering/räckvidd, platskännedom. Men också utifrån vilka synergieffekter 
arrangemanget har medfört i form att nya stora arrangemang till Piteå som evenemangsstad. 
 
Hållbarhetsaspekter 
95% av Pite Havsbad värms upp med spillvärme och 100% av elförbrukningen består av 
förnybara källor. Pite Havsbad har som målsättning att vara den mest hållbara, storskaliga 
turistanläggningen i Norden. 
 
Race Of Champions Snow & Ice på Pite Havsbad arbetar mot att vara en koldioxidneutral 
verksamhet med ett övergripande åtagande för hållbarhet. Evenemanget kommer att erbjuda 
underhållning av specialbyggda elbilar samt tävlingsbilar med 100% fossilfritt 
specialutvecklat motorsportbränsle. 
 
Målgrupp 
Race of Champions är en av de största internationella motorsportävlingarna som sedan starten 
1988 har lockat miljontals besökare arenor världen över. Målgruppen kommer att vara bred 
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och locka besökare både regionalt, nationellt och internationellt. Internationella besökare 
följer tävlingen årligen och 2022 är första gången någonsin för Race Of Champions på snö 
och is. 
 
Kommunledningsförvaltningens uppfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-03 § 109 att bevilja sponsring med 750 tkr till Pite 
Havsbad Race Of Champions för 2022. Komplexiteten i detta ärende har inneburit att 
Kommunledningsförvaltingen med tiden har fått en ökad kunskap kring arrangemanget och 
gör därför nu en ny bedömning av ärendet och dess betydelse för platsen Piteå. 
 
Bedömningen är att arrangemanget är av sådan dignitet att det kommer ha långtgående 
effekter på platsens förmåga och genomslag framför allt på nationellt och internationellt som 
vinterdestination. Kommunledningsförvaltningen gör vidare bedömningen att detta även 
kommer har mycket stor positiv effekt på platsvarumärket och är ett starkt inslag i vårt 
fortsatta kommunikationsarbete med att lyfta platsen Piteå. Eftersom arrangemanget redan 
idag är planerat de kommande fem åren med möjlighet till ytterligare fem år är behovet av en 
långsiktig satsning även från Piteå kommun sida. Möjligheten med ett nyckelevent som flyttar 
fram platsen Piteås varumärke under vintern och befäste platsen som en året runt destination. 
 
Ett antal besöksnäringssatsningar har gjorts genom åren för att stärka Piteås vinterturism med 
blandat resultat, men det är Kommunledningsförvaltningens bedömning att denna satsning 
som initierats och genomförs av en privat aktör kommer att bidra till en positiv utveckling av 
hela Piteå som vinterdestination. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att den föreslagna kommunala sponsringsinsatsen av 
evenemanget Race Of Champions är proportionerlig i förhållande till arrangörens insats och 
finansiering och till den positiva effekt evenemanget kan få för hela besöksnäringen och 
platsvarumärket Piteå. Vidare ligger sponsringsinsatsen i linjer med Piteå kommuns 
sponsringsriktlinjer. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Mats Dahlberg (MP), Patric Lundström (S) och Johnny Åström (SJV): 
Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
  
Anders Nordin (SLP): Avslag på Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag till 
förmån för att Kommunstyrelsen beviljar en förlustgaranti på maximalt 1,5 mkr under första 
året. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Race Of Champions Pite Havsbad 
 

Page 29 of 338



Sammanträdesprotokoll 30 (52) 
Sammanträdesdatum  
2021-10-11  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 218 
 

Delårsrapport augusti 2021 för Kommunstyrelsen 
Diarienr 21KS322 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Delårsrapport augusti 2021 för Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Åsa Öberg föredrar ärendet vid Kommunstyrelsens sammanträde. 
  
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt Kommunstyrelsens delårsrapport för 
perioden januari-augusti 2021. Den innehåller dels analyser inom ekonomi, personal, 
prioriterade mål och strategiska områden dels en redovisning av ett ekonomiskt resultat för 
Kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
 
Per 31 augusti 2021 redovisar Kommunstyrelsen ett resultat som uppgår till 19,3 mkr. För 
helåret prognostiseras ett resultat om 4,0 mkr. 
 
Beslutsunderlag 

 Delårsrapport augusti 2021 Kommunstyrelsen 
 §126 KSAPU Delårsrapport augusti - Kommunstyrelsen 
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§ 219 
 

Anmälda handlingar  
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda handlingar. 
 

Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunstyrelsen. 
 

Anmälda handlingar 
 Information från Luleå kommun om kommande remiss Riktlinjer för bostadsförsörjning (dnr 21KS363-2) 

 Remiss - Förslag till ny standard om integritet och ansvarighet i offentlig upphandling (dnr 21KS352-4) 

 Uppföljning av ägardirektiv Energikontor Norr 2021 (dnr 21KS379-1) 

 Remiss - ändring i lagen om utbyte av sprutor och kanyler (dnr 21KS378-2) 

 Protokoll Kost- och servicenämnden 2021-09-07 (dnr 21KS27-4) 

 Revisionens svar på yttrande avseende grundläggande granskning 2020 (dnr 20KS300-14) 

 § 32 KSN 2021-09-07 Kommungemensam del av informationshanteringsplan (dnr 21KS37-9) 

 Skellefteå kommun Energiplan (dnr 21KS345-2) 

 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-09-08 (dnr 21KS21-7) 

 Protokoll GRN 2021-09-07 (dnr 21KS28-3) 

 Fastighets- och servicenämndens protokoll 2021-09-08 (dnr 21KS26-4) 

 § 51 FSN 2021-09-08 Kommungemensam del av informationshanteringsplan (dnr 21KS37-10) 

 § 53 FSN 2021-09-08 Taxor och avgifter måltidsservice 2022 (dnr 21KS404-1) 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll 2021-08-25 (dnr 21KS1-35) 

 §142 KF Avsägelse av ledamot och förste vice ordförande - Kommunstyrelsen 2019-2022 (dnr 18KS603-14) 

 Protokoll Norrbottens e-nämnd 2021-09-17 (dnr 21KS9-9) 

 Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2021-09-09 (dnr 21KS234-6) 

 Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2021-08-19 (dnr 21KS234-8) 

 Protokoll styrelsemöte SKFAB 2021-09-03 (dnr 21KS13-14) 

 Ekonomisk redovisning per juli 2021 styrelsemöte i SKFAB 2021-09-03 (dnr 21KS13-15) 

 Bilagor till styrelsemöte SKFAB 2021-09-03 (dnr 21KS13-16) 

 Bilagor till styrelsemöte Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2021-09-09 (dnr 21KS234-9) 

 Bilagor till styrelsemöte Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2021-08-19 (dnr 21KS234-10) 

 Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2021-09-16 (dnr 21KS1-36) 

 Remiss - Sveriges säkerhet - behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (dnr 21KS427-2) 

 Remiss - vägledning om tillsyn och prövning av hamnar enligt miljöbalken (dnr 21KS392-2) 

 Konsekvensutredning – Belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2022 (dnr 21KS396-4) 

 Remiss av SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (dnr 21KS351-2) 
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§ 220 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälning av delegationsbeslut. 
 

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

Delegationsbeslut 
 Delegationsbeslut kompletteringsbudget 2021 för löneökningar (dnr 21KS370-1) 

 Tilldelningsbeslut upphandling trafikeringsstudie (dnr 21KS385-1) 

 Tilldelningsbeslut lokaliseringsstudie (dnr 21KS386-1) 

 Tilldelningsbeslut ramavtal för elarbeten och installation av vitvaror (dnr 21KS387-1) 

 Tilldelningsbeslut upphandling hyra av bygghjälpmedel (dnr 21KS311-1) 

 Delegationsbeslut Borgensförbindelse bostadsförsörjning 210907 (dnr 21KS48-7) 

 Ansökan om antagning i hemvärnet (dnr 21KS14-5) 

 Delegationsbeslut - tillträde bankfack Sparbanken Nord (dnr 21KS398-1) 

 Tilldelningsbeslut upphandling - Dammbindningssalt Magnesiumklorid MgCl2 (dnr 21KS425-1) 

 Anmälan och beslut om bisyssla (dnr 21KS15-5) 

 Beslut avsiktsförklaring interimistiskt samverkansavtal för hjälpmedelsverksamheten och visst medicinskt 
förbrukningsmaterial (dnr 21KS395-2) 

 Delegationsbeslut förlängd leasingperiod lastmaskin L60H (dnr 21KS432-1) 

 Delegationsbeslut upphandling - omhändertagande av riskavfall (dnr 21KS449-2) 
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§ 221 
 

Överenskommelse om brandposter i Piteå kommun 
Diarienr 21KS321 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta Överenskommelse om 
brandposter i Piteå kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun överlämnande ansvaret för VA-verksamhet inom Piteå kommun till Piteå 
Renhållning och Vatten Aktiebolag (”PIREVA”) den 1 januari 2008. I samband med 
överlämnandet överlät kommunen anläggningstillgångar och mark hänförliga till VA-
verksamheten samt ansvar för bland annat administration av enskilda VA-anläggningar till 
bolaget (Kommunfullmäktiges beslut § 156 2007-10-22 i ärende 07KS469). 
 
Det framgår varken av de kommunala besluten eller annan dokumentation huruvida 
brandposter i Piteå kommun överläts från Piteå kommun till PIREVA i samband med 
överlämnandet av VA-verksamheten. Från överlämnandet av VA-verksamheten och fram till 
hösten 2020 har PIREVA köpt bland annat underhåll och drift av brandposter som en tjänst av 
Piteå kommun, men det saknas dokumentation om anledningen till detta. 
 
Inom Piteå kommun finns ca 100 väggbrandposter och ca 800 brandposter i gata. 
Väggbrandposterna är installerade i privata och kommunala byggnader, medan brandposterna 
i gata i huvudsak är installerade i direkt anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet. Piteå 
kommun har pekat ut ett antal väggbrandposter som den har behov av för att tillgodose en 
säker tillgång till brandvatten inom kommunen, och har påbörjat en utredning i fråga om vilka 
brandposter i gata som den har behov av för detta ändamål. PIREVA har inte något behov av 
väggbrandposter, men har behov av ett antal brandposter i gata för ändamålet att spola 
dricksvattennätet. Parternas respektive utredningar i fråga om vilka brandposter i gata som de 
har behov av beräknas vara färdigställda senast den 1 januari 2023. 
 
Parterna är överens om att 74 väggbrandposter som Piteå kommun har bedömt att den inte har 
behov av ska avvecklas genom pluggning då de är i sådant skick att det finns risk för 
omfattande vattenskador i de byggnader där de är installerade. Kvarvarande väggbrandposter 
och brandposter i gata har behov av underhåll och/eller reparation. 
 
Parterna har konstaterat att det är nödvändigt att klargöra vem som äger brandposterna inom 
Piteå kommun och hur kostnader avseende brandposterna ska fördelas. 
 
Efter förhandlingar mellan PIREVA och Piteå kommun (genom Leif Wikman, avdelningschef 
Styrning och ledning, Johan Wirtala, avdelningschef Samhällsbyggnad och Torbjörn 
Johansson, räddningschef), har parterna nått den överenskommelse som framgår av bilagor 
till denna tjänsteskrivelse. 
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Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Det är nödvändigt att klargöra vem som äger brandposterna inom Piteå kommun och hur 
kostnader avseende brandposterna ska fördelas, särskilt som det konstaterats att ett större 
antal väggbrandposter så snart som möjligt behöver avvecklas för att undvika skador i de 
byggnader där de är installerade. Parterna har kommit överens om en fördelning av ägarskap 
och ansvar för kostnader som är rimlig och förenlig med det allmännas intresse. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att ingå 
överenskommelse om brandposter i Piteå kommun enligt bifogade handlingar. 
 
Beslutsunderlag 

 Överenskommelse om brandposter i Piteå kommun 
 Bilaga 1 till Överenskommelse om brandposter i Piteå kommun 
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§ 222 
 

Delårsrapport augusti 2021 för Piteå kommun och kommunkoncern 
Diarienr 21KS323 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport augusti 2021 för 
Piteå kommun och kommunkoncern. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Åsa Öberg föredrar ärendet vid Kommunstyrelsens sammanträde. 
  
Ekonomiavdelningen har tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag sammanställt 
ekonomiskt resultat per sista augusti 2021 som för kommunkoncernen uppgår till 273 mkr, att 
jämföra med 269 mkr motsvarande period föregående år. 
 
För kommunen redovisas resultat per sista augusti på 183 (175) mkr och för helåret 
prognostiseras resultat om 127 mkr. 
 
Beslutsunderlag 

 Delårsrapport Piteå kommun augusti 2021 
 §127 KSAPU Delårsrapport augusti 2021 för Piteå kommun och kommunkoncern 
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§ 223 
 

Återrapport av uppdrag från Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 
Diarienr 21KS7 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Återrapport av uppdrag från Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen förslår 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. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
följande tillägg och ändringar: 

 För uppdrag Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats och gaturum 
Lägg till kommentar: Kommunstyrelsen 11 oktober 2021, Beslut om placering är 
taget, utredning om ägande av valbodar utreds.  
  

 För uppdrag Riktlinjer för uteservering 
Lägg till kommentar: Kommunstyrelsen 11 oktober 2021, Revidering ska beslutas 
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22 november 2021 alt 2 februari 2022. 
  

 För uppdrag Svar på medborgarförslag angående förändring och uppdatering av 
detaljplan (Pitholm 47:13) 
Lägg till kommentar: Kommunstyrelsen 11 oktober 2021, Ingår i 
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. 
Avsluta uppdrag. 
  

 För uppdrag Svar på medborgarförslag om att upprätta en kommunal 
fiskevårdsplan 
Lägg till kommentar: Kommunstyrelsen 11 oktober 2021, 
Samhällsbyggnadsnämnden ska redovisa uppdraget till Kommunstyrelsen under 
första kvartalet 2022. 
  

 För uppdrag Taxor och avgifter inom trafik, parkering och allmän/offentlig plats 
Lägg till kommentar: Kommunstyrelsen 11 oktober 2021, Ingår i 
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. 
Avsluta uppdrag. 
  

 För uppdrag Svar på motion (S) om kulturen som utvecklingsmotor 
Lägg till kommentar: Kommunstyrelsen 11 oktober 2021, Genomförandeplan ska 
vara framtagen för antagande i Kommunstyrelsen första kvartalet 2022. 
  

 För uppdrag Verksamhetsplan (VEP) 2017-2019 och årsbudget 2017 
Lägg till kommentar: Kommunstyrelsen 11 oktober 2021, Ingår i ordinarie 
proecesser. 
Avsluta uppdrag. 
  

 För uppdrag Revidering Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Piteå kommun 
Lägg till kommentar: Kommunstyrelsen 11 oktober 2021, Beslutades i 
Kommunfullmäktige 2021-09-13, § 133. 
Avsluta uppdrag. 
  

 För uppdrag Motion angående förbud mot rökning på allmänna badplatser och på 
lekplatser 
Lägg till kommentar: Kommunstyrelsen 11 oktober 2021, Rapport ska ges till 
Kommunstyrelsen under första kvartalet 2022. 

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

 Uppföljning av uppdrag från Kommunstyrelsen 
 Uppföljning av uppdrag från Kommunfullmäktige 
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§ 224 
 

Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen andra 
kvartalet 2021 
Diarienr 21KS6 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner Rapport ej verkställda beslut 
enligt Socialtjänstlagen, andra 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 den enskildes beslutsdatum för insats 
samt kön 
 
Målgrupp 0-64 år 
Under kvartal 2 fanns det 11 ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader. Det är tre 
färre än under kvartal 1 2021 
Ett beslut om bostad med särskild service (ett färre än föregående kvartal) 
Tre beslut om sysselsättning (ett färre än föregående kvartal) 
Ett beslut om ledsagarservice (oförändrat) 
Fem beslut om kontaktfamilj (oförändrat) 
Ett beslut om kontaktperson (ett färre än föregående kvartal) 
 
Anledning till att beslut avseende särskild boendeform ej verkställts 
- Vi kan ej erbjuda den enskilda personen lämpligt boende 
 
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 
 

Page 38 of 338



Sammanträdesprotokoll 39 (52) 
Sammanträdesdatum  
2021-10-11  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Målgrupp 65 år och äldre 
Under andra kvartalet fanns det två beslut som ej verkställts lagstadgade tre månader. Det är 
två fler än föregående kvartal. Båda besluten gäller kvinnor och orsak till att besluten ej 
verkställts ännu är att de tackat nej till erbjuden insats men vill ha kvar det gynnande beslutet. 
 
Beslut 1 gäller insatsen särskilt boende där personen fått mer än ett erbjudande i enlighet med 
önskemål men personen har ännu inte varit redo att flytta. Den sista juni 2021 hade det gått 
119 dagar sedan beslut. 
 
Beslut 2 gäller avlösning i hemmet. Makarna har fått erbjudande om verkställighet men avböjt 
insatsen tills vidare. Den sista juni 2021 hade det gått 125 dagar sedan beslut. 
 
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 
Fortsatt 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. 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 
----- 
Socialnämndens beslut 2021-0907 §117 
Socialnämnden godkänner rapport ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2021 
 
Beslutsunderlag 

 Rapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, andra kvartalet 2021 
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§ 225 
 

Rapportering av ej verkställda beslut lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade andra kvartalet 2021 
Diarienr 21KS5 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner Rapporten ej verkställda beslut 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra kvartalet 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (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 beslutsdatum samt kön. 
 
Under kvartal 2 2021 fanns det 21 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre 
månader. Det är 1 färre än kvartal 1, 2021. 
9 st avser Bostad med särskild service för vuxna (2 färre än föregående kvartal) 
9 st avser Daglig verksamhet (fem fler 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 är konstant. 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 minskad 
verkställighet av daglig verksamhet/sysselsättning på grund av ohälsa hos den enskilde, 
svårighet att hitta lämplig placering men även att personer vill avvakta verkställighet under 
pandemin. 
 
Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet 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 framgår vilka erbjudanden som personerna 
får, anledning till utebliven verkställighet samt 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 
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verkställa beslut. 
 
----- 
Socialnämndens beslut 2021-09-07 §118 
Socialnämnden godkänner rapporten av ej verkställda beslut LSS för kvartal 2 2021 
 
Beslutsunderlag 

 Rapporten ej verkställda beslut Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
andra kvartalet 2021 
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§ 226 
 

Kommunalt partistöd - Piteå Socialdemokratiska arbetarekommun 
2022 
Diarienr 21KS73 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Piteå Socialdemokratiska arbetarekommun 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
”Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Piteå Socialdemokratiska arbetarekommun för 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Redovisning av kommunalt partistöd - Socialdemokraterna i Piteå 
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§ 227 
 

Kommunalt partistöd - Vänsterpartiet Piteå 2022 
Diarienr 21KS75 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Vänsterpartiet Piteå 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
”Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Vänsterpartiet Piteå 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Redovisning av mottaget partistöd för 2020 samt Granskningsintyg - Vänsterpartiet Piteå 
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§ 228 
 

Kommunalt partistöd - Miljöpartiet Piteå 2022 
Diarienr 21KS70 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Miljöpartiet Piteå 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
”Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Miljöpartiet Piteå 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Verksamhetsrapport 2020 - Miljöpartiet Piteå 
 Granskningsrapport 2020 - Miljöpartiet Piteå 
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§ 229 
 

Kommunalt partistöd - Moderata Samlingspartiet Piteå 2022 
Diarienr 21KS71 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Moderata Samlingspartiet Piteå 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Moderata Samlingspartiet Piteå 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Redovisning av använt partistöd 2020 - Moderaterna Piteå 
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§ 230 
 

Kommunalt partistöd - Centerpartiet Piteå 2022 
Diarienr 21KS68 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Centerpartiet Piteå 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
”Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Centerpartiet Piteå 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Redovisning av mottaget partistöd 2020 - Centerpartiet Piteå 
 Granskningsintyg redovisning av mottaget partistöd 2020 - Centerpartiet Piteå 
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§ 231 
 

Kommunalt partistöd - Kristdemokraterna Piteå 2022 
Diarienr 21KS74 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Kristdemokraterna Piteå 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Kristdemokraterna Piteå för 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2020 - Kristdemokraterna Piteå 
 Redovisning av erhållet partistöd 2020 - Kristdemokraterna Piteå 
 Granskningsrapport kommunalt partistöd 2020 - Kristdemokraterna Piteå 
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§ 232 
 

Kommunalt partistöd - Liberalerna Piteå 2022 
Diarienr 21KS69 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Liberalerna Piteå 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
”Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Liberalerna Piteå 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Verksamhetsberättelse 2020 - Liberalerna Piteå 
 Resultat- och balansrapport  2020 - Liberalerna Piteå 
 Revisionsberättelse 2020 - Liberalerna Piteå 
 Granskningsrapport kommunalt partistöd 2020 - Liberalerna Piteå 
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§ 233 
 

Kommunalt partistöd - Sjukvårdspartiet Piteå 2022 
Diarienr 21KS72 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Sjukvårdspartiet Piteå 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
”Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Sjukvårdspartiet Piteå 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2020 - Sjukvårdspartiet Piteå 
 Granskningsrapport 2020 - Sjukvårdspartiet Piteå 
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Sammanträdesprotokoll 50 (52) 
Sammanträdesdatum  
2021-10-11  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 234 
 

Kommunalt partistöd - Skol- och landsbygdspartiet Piteå 2022 
Diarienr 21KS76 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Skol- och landsbygdspartiet Piteå 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
”Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Skol- och landsbygdspartiet Piteå 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Redovisning av använt partistöd 2020 - Skol- och landsbygdspartiet Piteå 
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Sammanträdesprotokoll 51 (52) 
Sammanträdesdatum  
2021-10-11  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 235 
 

Kommunalt partistöd - Sverigedemokraterna Piteå 2022 
Diarienr 21KS77 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Sverigedemokraterna Piteå 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
”Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Sverigedemokraterna Piteå 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Verksamhetsberättelse 2020 - Sverigedemokraterna Piteå 
 Redovisning erhållet partistöd 2020 - Sverigedemokraterna Piteå 

 
 
  

Page 51 of 338



Sammanträdesprotokoll 52 (52) 
Sammanträdesdatum  
2021-10-11  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 236 
 

Information från Kommunchef 
Diarienr 21KS364 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av information från kommunchef. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Andreas Lind informerar vid Kommunstyrelsens sammanträde om: 

 Rekrytering personalchef 
 Organisation för arbetet med Norrbotniabanan 
 Arbetet med tillitsbaserad styrning 
 Arbtet med Handla rätt, kommunens e-handelssystem 
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