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§ 262 
Informationssäkerhet - Information  
Diarienr 21KS519 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen om informationssäkerhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Informationssäkerhetsstrateg Ali Kraufvelin informerar vid Kommunstyrelsens sammanträde. 
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§ 263 
 

Fokusdialog 2022 
Diarienr 21KS94 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ämnet för 2022 års fokusdialog ska vara den gröna 
nyindustrialiseringens möjligheter för Piteå. 
 
Kommunstyrelsen ger kommunchef i uppdrag att organisera arbetet och återkomma med en 
rapport till Kommunstyrelsen i februari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om områden för medborgardialog (fokusdialoger). Beslut 
om dialoger tas utifrån aktuella resultat och identifierade utvecklingsområden. 
 
Kommunstyrelsen har sedan 2016 beslutat om genomförande av följande fokusdialoger: 
 
2016 Framtidens stöd och omsorg och kvinnors hälsa. 
2017 Fördjupade översiktsplanerna för landsbygdscentra. 
2018 Näringslivsutveckling och Piteå MR-kommun 2020. 
2019 Fördjupade översiktsplaner för stadsdelscentra och Piteå MR-kommun 2020. 
2020 Dialog med unga kring Framtidens Piteå 
2021 Lokalt samhällskontrakt utifrån målet att ”Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 
kommun” 
 
Fokusdialog 2022 
Piteå ligger mitt i landets mest expansiva region där investeringar på över 1 000 miljarder är 
på gång. De stora investeringarna som sker just nu kommer att bidra till att både Piteå och 
regionen kommer att växa med fler företag, fler människor och fler bostäder. Behovet av 
bostäder i kommunen ökar och nya stads- och naturnära bostadsområden byggs med gång-och 
cykelvägar, vatten, avlopp och annan infrastruktur. Ett par exempel är Ljungheden i 
Bergsviken och Strömnäsbacken, det byggs ett nytt villaområde i Jävre och viss omvandling 
av befintliga fastigheter är på gång i Norrfjärden för att erbjuda fler bostäder utanför 
stadskärnan. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet för 
sträckan mellan Skellefteå och Luleå av Norrbotniabanan. 
 
Piteå kommun arbetar för hållbar samhällsutveckling och omställningen till ett hållbart 
samhälle, både för människorna och för planeten. Arbetet för ett Piteå för alla har pågått under 
lång tid och år 2020 utropade Piteå kommun sig till en MR-kommun. Mångfaldsarbetet är en 
del i arbetet mot de globala målen Agenda 2030. 
 
Den utveckling som nu sker i Piteå och i regionen kommer att påverka såväl den enskilde 
pitebon som näringslivet och exempel på frågor som behöver ställa oss är var vi ska bo och 
var vi ska arbeta. I arbetet med att finna svar på de frågorna behöver både pitebor och 
näringsliv involveras. 
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Samhällsbyggnad har begärt ett uppdrag från Kommunstyrelsen att under 2022 påbörja 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som bättre tar ställning till både lokala 
utvecklingsmöjligheter samt omvärldens påverkan. Då en översiktsplan är en vision om hur 
kommunens mark och vatten bäst kan nyttjas så är breda dialoger med medborgare, 
civilsamhället, näringsliv och andra intressenter av högsta vikt. En fokusdialog avseende 
samhällsutvecklingens konsekvenser och möjligheter är ett värdefullt verktyg i framtagandet 
av ny översiktsplan. 
 
Dialogplan upprättas och dialogen genomförs under 2022 tillsammans med 
Näringslivsavdelningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag samt komplettera 
beslutet med att Kommunchef återkommer med rapport till Kommunstyrelsen i februari 2022. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 264 
 

Riktlinjer för sponsring - Tillfälligt tillägg 
Diarienr 21KS388 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen förlänger giltighetstiden för tillägg till Riktlinjer för sponsring till 2022-06-
30. 
 
Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera Riktlinjer för 
sponsring för att inkludera hantering av sponsring vid nationella rekommendationer och 
restriktioner som påverkar evenemang och idrott. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Helén Lindbäck (KD), Daniel Bergman (M), Karl-
Erik Jonsson (M) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor 
Sjölunds (C) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-03 § 108 att göra ett tillägg till ordinarie Riktlinjer för 
sponsring för att ge Kommunledningsförvaltningen verktyg för att kunna hantera inkomna 
sponsringsärenden trots rådande pandemi. I dag ser vi glädjande nog en viss lättnad i 
pandemin men fortfarande kan vi konstatera att det inte minst för våra evenemangsarrangörer 
råder en fortsatt stor osäkerhet. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att gällande 
tillägg till Riktlinjer för sponsring förlängs till och med 2022-06-30. 
 
Tillägg till befintliga Riktlinjer för sponsring: 
 
Evenemangssponsring 
1. Ansökningar angående ny evenemangssponsring 
- Piteå kommun fattar besluten så fort som möjligt efter inkommen ansökan. Bedömning 
görs utifrån gällande rekommendationer från myndigheter och regering avseende rådande 
pandemi. Efter beviljat beslut kan den sponsrade fakturera Piteå kommun 20 % av det 
totala sponsringsbeloppet. Denna summa tillfaller arrangören oavsett om arrangemanget 
genomförs eller ej. Kravet är dock att den sponsrade redovisar på vilket sätt man avser 
tillgodose motprestationen för denna insats, vilket ska ske i samband med ansökningstillfället. 
Dialog förs med respektive arrangör för att hitta bästa möjliga lösning i varje enskilt fall. 
Resterande belopp, 80 % faktureras efter genomfört arrangemang om ingen annan 
överenskommelse är gjord. Motprestation enligt sedvanliga sponsringsavtal och åtaganden. 
 
2. Årligt återkommande arrangemang, som årligen erhåller någon form av 
sponsringsinsats, men som ännu inte har sökt eller beviljats årets medel - Piteå kommun fattar 
besluten så fort som möjligt efter inkommen ansökan. Bedömning görs utifrån gällande 
rekommendationer från myndigheter och regering. Efter beviljat beslut kan den sponsrade 
fakturera Piteå kommun 50 % av det totala sponsringsbeloppet. Denna summa tillfaller 
arrangören oavsett om arrangemanget genomförs eller ej. Kravet är dock att den sponsrade 
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redovisar på vilket sätt man avser tillgodose motprestationen för denna insats, vilket ska ske i 
samband med ansökningstillfället. Dialog förs med respektive arrangör för att hitta bästa 
möjliga lösning i varje enskilt fall. Resterande belopp, 50 % faktureras efter genomfört 
arrangemang om ingen annan överenskommelse är gjord. Motprestation enligt sedvanliga 
sponsringsavtal och åtaganden. 
 
Idrottssponsring 
1. Flerårsavtal/Nytt avtal och där serie/tävlingssäsong kan genomföras  
Ordinarie rutiner gäller för sponsring vilket innebär att 100% av sponsringsbeloppet betalas 
ut enligt avtal. 
 
2. Flerårsavtal/Nytt avtal men där serie/tävlingssäsong kan bli inställd/försenad/förkortad 
Efter upprättat avtal kan den sponsrade fakturera Piteå kommun 20 % av det 
totala sponsringsbeloppet. Denna summa tillfaller den sponsrade oavsett orsak till ej 
genomför serie/tävlingssäsong. Kravet är dock att den sponsrade redovisar på vilket sätt man 
avser tillgodose motprestationen för denna insats, vilket ska ske i samband med 
ansökningstillfället. Resterande belopp, 80 % kan faktureras efter att serien/tävlingssäsongen 
genomförts om ingen annan överenskommelse är gjord. Motprestation enligt sedvanliga 
sponsringsavtal och åtaganden. Dialog förs med respektive arrangör för att hitta bästa möjliga 
löning i varje enskilt fall. 
 
Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Helén Lindbäck (KD), Daniel Bergman (M), Karl-
Erik Jonsson (M) och Anders Nordin (SLP): avslag till förlängning av tillägget. 
  
Mats Dahlberg (MP): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
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§ 265 
 

Återredovisning kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
Diarienr 21KS326 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Uppföljningsrapport internkontrollplan 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att: 
- verksamheten lever upp till de av fullmäktige fastställda målen, 
- verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt med god ekonomisk hushållning, 
- informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, 
tillförlitlig och tillräcklig, 
- de lagar, regler och riktlinjer som finns följs, 
- möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs. 
 
Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av 
verksamheten. 
 
Den interna styrningen och kontrollen ska årligen följas upp och bedömas. För 
kommunstyrelsens del har få avvikelser inrapporterats inom den egna verksamheten och det 
som är rapporterat som avvikelser kommer kompletteras med aktiviteter för att minska 
avvikelserna nästa år. I vissa fall är avvikelserna dock av tillfällig karaktär utifrån 
Coronapandemin och förväntas återgå till normallägen under 2022. Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt underlättas i och med att alla nämnder följer samma årshjul och 
inrapporteringsmodell. 
 
För kommande år kommer fokus ligga på att etablera och efterleva en systematik i 
uppföljningen av kontrollmomenten utifrån den periodicitet som är nödvändig för varje 
kontrollmoment. Ett systematiskt kvalitetsarbete inom informationssäkerhetsområdet kommer 
även minska riskerna inom det området. 
 
Beslutsunderlag 

 Uppföljningsrapport internkontrollplan 2021 
 
 
  

Page 9 of 303



Sammanträdesprotokoll 10 (53) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-22  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 266 
 

Grundläggande granskning 2021 - Kommunstyrelsen 
Diarienr 21KS298 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Svar på frågor till styrelse - grundläggande granskning 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse 
och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och 
fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och 
nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner 
samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med 
den grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har 
skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
  
Bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i granskningen. Inför träff med Kommunstyrelsen 
önskar revisorerna skriftliga svar på frågorna. Kommunrevisorerna besöker 
Kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari 2022 för fortsatta samtal. 
 
Beslutsunderlag 

 Svar på frågor till styrelse - grundläggande granskning 2021 
 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
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§ 267 
 

Månadsrapport oktober 2021 
Diarienr 21KS327 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport oktober 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med kommunens förvaltningar sammanställt 
ekonomiskt resultat per sista oktober som uppgår till 198,5 mkr. För helåret prognostiseras 
resultat om 161,1 mkr. 
 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport oktober 2021 
 Budgetuppföljning Socialtjänsten oktober 2021 
 Analys Socialtjänsten oktober 2021 
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§ 268 
 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2022 
Diarienr 21KS113 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget för 2022.  
  
Beslutet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige antar Kommunstyrelsens 
föreslagna tillägg i Kommunstyrelsens driftbudget enligt 2021-11-02 §252. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Daniel Bergman (M), Karl-Erik Jonsson (M), 
Helén Lindbäck (KD) och Johnny Åström (SJV) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Majvor Sjölunds (C) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget för 2022 har upprättats. 
 
Förslaget till verksamhetsplan har upprättats utifrån grundläggande förvaltningsuppdrag, 
politiskt uppsatta mål samt av Kommunfullmäktige fastställd budget och verksamhetsplan för 
Piteå kommun för perioden 2022-2024 som beslutades 2021-06-21 §88. 
 
Den upprättade internbudgeten för 2022 utgår från aktuell internbudget från 2021 med 
justeringar för till exempel engångsmedel, löneökningar och förändrade kapitalkostnader samt 
utifrån Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige gällande tillägg i verksamhetsplan 
för 2022-2024 och internbudget för 2022 från 2021-11-02 §252. Dessa tillägg avser: 
 
- Kommunstyrelsen – Piteås del av gemensam Överförmyndarnämnd 0,2 mkr i 
resursförstärkning. 
- Näringslivsavdelningen – förstärkning av planreserven 2,8 mkr per år under 3 år, 2022-
2024. 
- Personalavdelningen – förstärkning jämställd arbetsgivare 1,0 mkr per år under 3 år, 2022-
2024. 
- Kommunstyrelsen gemensam – förstärkning planering Norrbotniabanan, 3,0 mkr per år 
under 3 år, 2022-2024. 
 
Förändringar i internbudget mellan 2021 och 2022 är specificerade mer i detalj i underlaget. 
 
Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Daniel Bergman (M) och Karl-Erik Jonsson (M): 
Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med ändring att kostnad motsvarande en 
inköpare (ca 900 tkr) flyttas över från Avdelningen för Styrning och Ledning (600 tkr) och 
Kommunikationsavdelningen (300 tkr) till Ekonomiavdelningen. 
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Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Verksamhetsplan KS-KLF och Internbudget 2022 
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§ 269 
 

Fördelning av stöd Landsbygdsbutiker 2021 
Diarienr 21KS454 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner stöd till landsbygdsbutiker med 150 tkr till Långträsk Livs AB, 
50 tkr till Forsens Livs i Sikfors och 50 tkr till Olofsson Livs AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har avsatt medel till butiker i landsbygd, i syfte att upprätthålla servicenivån på 
landsbygden. Grunden är att butiker med synnerlig betydelse för varuförsörjningen inom 
respektive kundomland ska prioriteras. Villkor för stöd är att butiken normalt ska ligga minst 
10 km från närmaste butik, där undantag får göras med särskild hänsyn till stödets betydelse 
för bygdens fortlevnad. Stödet ska även kopplas till åtgärder som bedöms bidra till en 
förbättrad ekonomisk situation för butiken. 
 
Det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till vid bedömning av fördelning av bidrag till 
prioriterade butiker, ex. ekonomisk förmåga, styrning, ägarförhållanden etc. Vid bedömning 
har hänsyn tagits till butikens ekonomiska situation och att stödet bedöms bidra till att 
upprätthålla en tillfredsställande varuförsörjning till konsumenterna. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott gav 2020-11-16 §174 landsbygdsutvecklaren 
och näringslivsavdelningen i uppdrag att ta kontakt med landsbygdsbutikerna för att utreda 
förutsättningarna att utveckla butikerna. Under våren erbjöds kommunens landsbygdsbutiker 
att delta i en digital inspirationsträff för att diskutera vilka möjligheter det finns för utveckling 
av Landsbygdsbutiker med syfte att utveckla service på orten. Förutom representanter från 
butiker deltog Länsstyrelsen, projektet DigiBy, representant från kommunens 
näringslivsavdelning samt Landsbygdsutvecklare. 
 
Kommunen har kontaktat berörda butiker för sammanställning av behov och planerade 
insatser. Utifrån gällande villkor och nuvarande förutsättningar har tre butiker prioriterats för 
stöd 2021, Långträsk Livs AB, Forsens Livs i Sikfors och Olofssons Livs i Lillpite AB. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Långträsk 
Långträsk Livs AB, har en svår situation i och med den demografiska utvecklingen inom 
kundomlandet. Styrelsen gör en stor ideell insats för att hålla butiken levande. Styrelsen 
känner väl till sina svårigheter och möjligheter och försöker justera driften av butiken efter 
rådande omständigheter. Märkbara förändringar för butiken är den allt äldre befolkningen i 
området. Butiken har ett tydligt behov av kommunens stöd för fortsatt drift och en synnerlig 
betydelse för varuförsörjningen inom sitt kundomland. 
 
Långträsk är den butik där en ev. nedläggning får störst konsekvenser för varuförsörjningen 
inom kundomlandet, då även möjlighet att köpa drivmedel skulle försvinna. Det anses därför 
rimligt att butiken 2021 får ett stöd av kommunen på 150 tkr. 
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Sikfors 
Forsens Livs i Sikfors drivs av Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB, samma bolag som driver 
skolan. Fastighetsbolaget driver butiken som en bifirma vilket tydliggör kostnader och 
intäkter, med separat budget och resultatkrav skilt från övriga verksamheter. 
Ägarna arbetar kontinuerligt med åtgärder för att lyfta butiken, en ny kassadisk är ett av de 
större investeringsbehoven framöver. Bedömningen är att ett stöd är nödvändigt för att 
butiken ska kunna upprätthålla en godtagbar service åt hushållen i detta glesbygdsområde. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att ett bidrag på 50 tkr är tillräckligt och 
proportionerligt till den förväntade nyttan för hushållen i området. 
 
Lillpite 
Butiken med tillhörande drivmedelsanläggning ligger i Lillpite och kundunderlaget består 
mestadels av byar inåt landet, exempelvis Yttersta och Åträsk. Området kring Lillpite är ett av 
Piteås största jordbruksområden, med ett antal framgångsrika jordbruk. Det är också ett 
företagstätt område (bara i Lillpite finns 70 registrerade företag), med ett stort antal 
småföretag och enskilda firmor. Under året planeras att göra en investering i 
drivmedelsanläggningen för att klara de nya miljökraven. Det är av stor vikt för boende och 
företag i området att ha tillgång till butik och drivmedel och ett stöd är nödvändigt för att 
butiken ska kunna upprätthålla en godtagbar service åt hushållen i detta glesbygdsområde. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att ett bidrag på 50 tkr är tillräckligt och 
proportionerligt till den förväntade nyttan för hushållen och företagen i området. 
 
Yrkanden 
Daniel Bergman (M): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 270 
 

Utökat bidrag till Samordningsförbundet Södra Norrbotten för 2022 
Diarienr 21KS442 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar utökat bidrag till Samordningsförbundet Södra Norrbotten, totalt 
422 500 kr för år 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Som sägs i äskandet är Samordningsförbundet Södra Norrbottens ändamål att ansvara för att 
samordna rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, angivna 
kommuner och Region Norrbotten. Insatserna ska avse individer som är i behov av 
samordnade insatser för att kunna förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
 
Tekniken för medfinansiering enligt lagen om Finansiell samordning är att staten bidrar med 
50 %, regionen med 25% och kommunen med 25%. Styrelsen för Samordningsförbundet 
Södra Norrbotten har ambitionen att kunna utöka verksamheten och har som ett första steg 
preliminärt äskat om ett utökat statligt bidrag med 750 tkr till 3 250 tkr för att kunna bidra till 
fler aktiviteter än idag (Försäkringskassans idealfördelning medger 4 982 tkr). Detta leder till 
att Regionen behöver öka sitt bidrag med 375 tkr till 1625 tkr och kommunerna med 
motsvarande summa fördelat efter storlek. För Piteås del innebär det att medfinansieringen 
ökar från 325 tkr till 422,5 tkr för 2022. 
 
Samordningsförbundet Södra Norrbotten bidrar till arbetet i kommunerna både på strukturell 
nivå och på individnivå som finansiär till olika insatser och som delfinansiär i olika projekt 
som vill förbättra möjligheterna för de prioriterade målgrupperna. Förbundet är och kommer 
att vara viktigt för hållbarheten i samverkan mellan aktörerna. Omvärldsförändringarna är 
snabba och grupperna som är i behov av samordnad rehabilitering hamnar lätt 
mellan stolarna om samverkan inte fungerar. 
 
Beslutsunderlag 

 Ansökan om utökat bidrag till Samordningsförbundet Södra Norrbotten för 2022 
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§ 271 
 

Medfinansiering - SMART 2.3 2022 
Diarienr 21KS471 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar SMART 2.3 (Smart & Innovativ företagsutveckling) med 
360 tkr för 2022. 
 
Beslutet gäller under förutsättningar att övrig medfinansiering uppnås. 
 
Medlen anvisas ur Tillväxtpolitiska reserven. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
SMART är ett pågående projekt som startades 2019 och avslutas 2022. 
Näringslivsavdelningen driver sedan 2019-08-01 samverkansprojektet tillsammans med 
Skellefteå och Älvsbyns kommun. Projektet medfinansieras förutom av samverkansparterna 
av Region Västerbotten, Region Norrbotten och Tillväxtverket. Kommunstyrelsen beslutade 
2019-03-04 §42 att medfinansiera SMART 2.3 med 360 tkr 2019, 750 tkr 2020 och 750 tkr 
2021. 
 
Under perioden 2019-08-01/2021-10-25, har projektet genomfört ett antal aktiviteter enligt 
följande i Piteå: 
 
Två längre affärsutvecklingsprogram (1-åriga) med 18 företag som genomgått teman inom 
verksamhetsstyrning, ekonomistyrning och affärsstrategier. I programmen så ingår även 
affärsmannaskap, ägardirektiv, kommunikation och generationsskiften. Programmen syftar till 
att målmedvetet arbeta för ökad tillväxt och lönsamhet i företagen, samt att företagen blir 
attraktiva arbetsgivare. Programmen varvas med individuella träffar samt gemensamma 
temaföreläsningar. 
 
Ett program som innefattar aktivt styrelsearbete, där 9 företag genomgår ett riktat arbete med 
att öka sitt styrelsearbete. Projektet ställer ett antal erfarna och rutinerade företagsledare till 
förfogande för dessa företag, med en stor förhoppning att detta ska leda till en utveckling. 
Tillsammans med Älvsbyns kommun har vi genomfört program för företagare som har 
drabbats av den pågående pandemin. Insatserna har fokuserat på möjligheter och förändring 
av deras verksamheter för att mildra effekterna och mobilisera inför framtiden. 
Den sista delen som projektet verkar för är kommersialisering av innovationer. Detta sker 
med hjälp av LTU Business som hittills hjälpt ett 20-tal innovatörer med sina uppfinningar. 
Här kan nämnas avvattningssystem för villor och fritidshus, gasolässjor för 
smidestillverkning, digitala notställ, växtnäring från insekter, pedagogiska läromedel mm. 
 
Syftet med alla dessa insatser är att få fler företag att växa och fler innovationer att nå en 
större marknad. Uppföljning kommer att ske efter genomfört projekt, då effekterna av 
insatserna kan mätas via ex. årsredovisningar och intervjuer med de deltagande företagen. 

Page 17 of 303



Sammanträdesprotokoll 18 (53) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-22  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Projektet har under tiden fått anpassa sina aktiviteter till pandemin och dess effekter. Detta till 
trots har de ändå kunnat ställa om och genomföra det de i stora drag planerade i början av 
projektet. 
 
Budget 
För hela projektet som innefattar våra samverkansparter ser budgetåret ut som följande: 
 
Kostnader 
Egen personal 1 114 000 kr 
Externa personal 2 143 253 kr 
Resor & Logi 84 000 kr 
Invest, material mm. 350 000 kr 
Schablonkost. 713 873 kr 
Summa 4 405 126 kr 
 
Finansiering 
Skellefteå kommun 750 000 kr 
Älvsby kommun 50 000 kr 
Piteå kommun 360 000 kr 
Region Norrbotten 260 000 kr 
Region Västerbotten 260 000 kr 
Regionala Fonden 2 725 126 kr 
Summa 4 405 126 kr 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Vår uppfattning är att detta samverkansprojekt ligger väl inom kommunens arbete med det 
befintliga näringslivet samt understödjandet av innovationsutvecklingen i vår kommun. 
Effekterna av denna satsning kommer förhoppningsvis att visa sig i ökad omsättning och fler 
anställda på sikt. Finansieringen står väl i proportion till övrig finansiering. 
 
Av ovanstående anledning föreslår Kommunledningsförvaltningen att Kommunstyrelsen 
bifaller ansökan och anslår medel för 2022 om 360 tkr, från Tillväxtpolitiska reserven. 
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§ 272 
 

Medfinansiering - Go Cloud 2022 
Diarienr 21KS473 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Go Cloud med 400 tkr för 2022. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att tillräcklig övrig finansiering uppnås. 
 
Medlen anvisas ur Tillväxtpolitiska reserven. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Piteå Science Park har under åren 2019–2021 drivit projektet Go Cloud som varit ett 
samverkansprojekt med ett antal kommuner, regioner och Tillväxtverket via den Europeiska 
Regionala Utvecklings Fonden (ERUF). Piteå kommun beslutade 2018-10-01 § 235 att 
medfinansiera projektet med totalt 972 415 kr under 2019-2021. Under denna period har 91 
företag tagit del av programmen för att stärka sin entreprenörsmässiga förmåga och erhållit 
stöd för omställning i sitt företagande. Go Business erbjuder två program: 
 
Hangout; som riktar sig till de som har nystartat sitt företag och/eller driver sitt företag vid 
sidan om studier eller arbete. Här läggs grunden till fortsatt vidareutveckling mot ett hållbart 
företagande. 
 
Inkubator; detta program riktar sig till de som arbetar heltid och satsar helhjärtat på sitt 
företag. Här erbjuds deltagarna förstärkt stöd och fördjupad kunskap inhämtning tillsammans 
med erfarna coacher och entreprenörer. 
 
Efter genomgång i dessa program så är utfallet väldigt gott, 4 av 5 driver ett eller flera företag 
efter 3 år. 7 av 10 driver sin verksamhet efter 5 år. De som fortsätter att driva sina företag mer 
än tredubblar sin omsättning under de första 3 åren. För Piteå kommun så ger det ca. 2–2.5 
mkr per år i ökade skatteintäkter. 
 
Piteå Science Park vill genom projektet Go Cloud och varumärket Go Business göra 
det möjligt för människor att leva på sin passion, oavsett var i norra Sverige som de 
bor. Projektet ska bidra till en starkare diversifiering av näringslivet och skapa mer 
attraktiva livsmiljöer i hela den norra regionen – genom att stärka tjänstesektorn och alla de 
branscher som ryms inom den kulturella och kreativa sektorn. Det är viktigt för att människor 
ska vilja och kunna flytta till, stanna i och leva, verka och bo i norra Sverige. Projektets 
primära målgrupper är företag och företagare inom den kulturella och kreativa näringen och 
tjänstesektorn i alla kommuner i Norrbottens och Västerbottens län. 
 
Projektet erbjuder ett digitalt inkubatorstöd för innovativa, kreativa och nytänkande företagare 
vars syfte är att skapa bättre förutsättningar för företagare runtom i länen att växa i rollen som 
entreprenör, stärka sina nätverk, utveckla sina företag och öka tillgången till 
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samarbetspartners – allt för att skapa mer livskraftiga och hållbara företag. Projektet ska 
vidareutveckla Go Business metoder, arbetssätt och erbjudande och stärka inkubatorns 
erbjudande ytterligare - genom metodutveckling för digitalt community, digital närvaro över 
länen och digital samverkan. 
 
Projektet ska även vidareutveckla och utforska inkubatorns finansieringsmodell för att säkra 
fortsatt finansiering, samt förbereda och ansöka om ett mer långsiktigt genomförandeprojekt 
som säkrar en kontinuitet i erbjudandet. 
 
Vi förväntar oss att projektet ska leda till att fler kvinnor i länen får ta del 
av innovationssystemet och få stöd i sitt företagande genom de program som 
projektet erbjuder. Under projektet Go Cloud 2019–2021 har Go Business stöttat 77 % 
kvinnor och 23 % män, vilket visar att det inom Go Business finns ett erbjudande och ett 
tilltal som når ut till denna gruppföretagare – en grupp som i dagsläget är underrepresenterade 
som företagsledare och som stödmottagare av insatser från lokala, regionala och 
nationella företagsstöd. 
 
Ansökan om medfinansiering avser bara 2022, en så kallad bryggfinansiering, då man 
inväntar den nya programperioden från Europeiska unionen /Europeiska Regionala Fonden. 
Under 2022 finns då enbart regionerna, kommunerna de privata aktörerna med som 
finansiärer till Go Cloud, vilket innebär en ökad medfinansiering för alla parter. 
 
Projektet avser två delar: 
1. Aktivt stöd till kreativa och nytänkande entreprenörer i Norrbotten och Västerbotten 
2. Verksamhetsutveckling och projektansökan för ett långsiktigt Go Business-projekt 
 
Projektbudget 2022 
 
Kostnader 
Egen personal 3 060 066 kr 
Lokaler, resor, reklam 408 000 kr 
Externa tjänster/kostnader 1 331 934 kr 
Total kostnad: 4 800 000 kr 
 
Finansiering 
Region Norrbotten 1 200 000 kr 
Region Västerbotten 500 000 kr 
Privata medfinansiärer 720 000 kr (Sparbanken Nord, Längmanska företagarfonden mm.) 
Luleå kommun 400 000 kr 
Piteå kommun 400 000 kr 
Skellefteå kommun 400 000 kr 
Piteå Science Park 280 000 kr 
Boden Business Park 225 000 kr 
Övriga kommuner 675 000 kr (Mindre inlands kommuner i Norr och Västerbotten) 
Total finansiering: 4 800 000 kr 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
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Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att detta projekt ligger väl i de befintliga 
strukturer som främjar nyföretagandet och utvecklingen inom de kreativa och kulturella 
branscherna. Denna bransch är utpekad som ett prioriterat område i Näringslivsprogrammet 
för Piteå kommun. Medfinansieringen står väl i proportion till den förväntade nyttan för 
kommunen och med detta som grund föreslår Kommunledningsförvaltningen att 
Kommunstyrelsen bifaller ansökan om medel för 2022 på 400 tkr från Tillväxtpolitiska 
reserven. Beslutet bör gälla under förutsättning att tillräcklig övrig finansiering uppnås. 
 
Yrkanden 
Karl-Erik Jonsson (M): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 273 
 

Medfinansiering - Innovation Pite 2022–2024 
Diarienr 21KS494 
 

Beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen medfinansierar stiftelsen 
Innovation Pite med 100 tkr år 2022, 100 tkr år 2023 och 100 tkr år 2024, totalt 300 tkr. 
 
Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 
 
Ärendebeskrivning 
Innovation Pite, insamlingsstiftelsen för samhällsutveckling i Piteå bildades 1997. Stiftelsen 
ska i samarbete med Piteå kommun och näringslivet utveckla Piteå. Detta sker främst genom 
gränsöverskridande möten. Ett mål är att hitta former för möten mellan människor med olika 
kompetenser och erfarenheter, särskilt vad gäller samordning mellan forskning, näringsliv och 
samhälle. 
 
Under verksamhetsperioden 2019–2021 har Innovation Pite arbetat intensivt med att sprida 
kunskap och uppmuntrat till konstruktiv debatt genom fysiska och digitala möten, i egen regi 
och i samarbete med finansiärer och andra aktörer. Flera nya affärsidéer och 
affärsförbindelser har uppstått. Innovation Pite har hjälpt till att skapa oväntade och helt nya 
gränsöverskridande möten och samarbeten mellan företag, där man har samlat kunskap och 
följt utvecklingen. Innovation Pite har trots pandemitider kunnat göra skillnad, där man lyft, 
pushat och bidragit med engagemang i viktiga förändrings- och utvecklingsprocesser för 
företag i Piteå. 
 
Det stora engagemang och den positiva feedback som man fått från deltagare och 
medverkande under deras aktiviteter 2019–2021 betyder mycket. Man har under samtliga 
workshops/seminarier haft en hög närvaro från Piteås största och strategiskt viktigaste företag 
och organisationer. Ett 40-tal personer har aktivt deltagit fysiskt och digitalt under samtliga 
träffar. 
 
Piteå kommun har tidigare medfinansierat Innovation Pite med 87 500 kr per år, under 
perioden 2019–2021, enligt Kommunstyrelsens beslut 2018-11-26 § 302. 
 
De privata finansiärerna, Piteå kommunföretag AB och Piteå kommun har uttryckt starkt 
förtroende och är positiva till den kraft Innovation Pite bidrar med. Deras arbetstid har till stor 
del lagts till möten och samtal med företag och företagare om utmaningar och nödvändiga 
förändringsprocesser i Piteå och regionen. Genom att man försöker ha örat mot rälsen så har 
man kunnat bidra med kunskap och dialog. Den mer offentliga delen av deras verksamhet har 
gått ut på att anordna digitala workshops och seminarier. Trots pandemin så har verksamheten 
med kunskapsspridning, nätverkande och kraftsamling fortsatt. Utöver arbetet med 
företagsbesök och workshops så har ett aktivt påverkansarbete samt arbete med att lyfta Piteå 
på den regionala och nationella kartan skett kontinuerligt och framgångsrikt. Samverkan med 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Norrbottens Länsstyrelse/Landshövdingen, RISE 
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och LTU Business har också genomförts och förväntas fortgå kommande år. 
 
Innovation Pite vill utöka en kontinuerlig ”Matchmaking” mellan olika företag för ökade 
affärer och smartare processer, men även matchmaking mellan företag och kommunen, övriga 
offentliga verksamheter samt akademien och forskningsvärlden. Dessutom planerar man att 
initiera ett nytt hållbarhetsprojekt i samarbete med Piteå kommunföretag och Piteå kommun. 
 
Utöver detta så planeras även två större konferenser: ”Green Champions” om framtidens 
mobilitet och hållbarhet i samband med Race Of Champions i februari 2022 samt ytterligare 
en konferens med Piteås unika spetsområden i fokus, förslagsvis liknande Biobase 
konferensen (skogliga näringar) som tidigare genomfördes. 
 
Projektbudget årsvis 
Projektledning……………704 tkr 
Workshops…………………64 tkr 
Övriga kostnader…………32 tkr 
Summa……………………800 tkr 
 
Finansiering årsvis 
Privata företag……………700 tkr 
Piteå kommun……………100 tkr 
Summa………………………800 tkr 
 
Den privata finansiering består i dag av 18 företag i Piteå, här kan nämnas Lundkvist Trä, 
Lindbäck bygg, Sunpine, Hellströms, ABB Hitachi, Install AB, IVAB, Wibax, Oh My, 
Sparbanken Nord, PIKAB, Pite Energi, Skoogs, Prefabmästarna, Pite Havsbad, NELAB, Box 
Modul och PodComp. 
 
Kommunledningsförvaltningen yttrande 
Kommunledningsförvaltningen är av den uppfattningen att Innovation Pite verkar som en 
fristående kraft och en pådrivande röst för företagens behov samt till att mer kunskap sprids 
kring nytänkande, kommunikation och digitalisering. Huvudfokus är att jobba med 
uppdragsgivarnas och näringslivets viktigaste och mest prioriterade frågor samt utifrån 
finansiärernas gemensamma behov arbeta kontinuerligt med utvalda teman. 
 
Stor vikt ligger på kunskapsspridning om digitalisering, smart industri och frågor som rör ett 
smartare och mer hållbart samhälle. I nära samarbete med Näringslivsavdelningen vill man 
väcka intresse och initiera aktiviteter för att stärka Piteås attraktionskraft och konkurrenskraft, 
både för näringslivet och offentligheten. En återrapportering av verksamheten ska göras 
årligen till Näringslivsavdelningen. Piteå kommuns insats står i rimlig proportion till det 
resultat som förväntas uppnås. 
 
Yrkanden 
Kar-Erik Jonsson (M): bifall till Kommunledningsförvaltningens 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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§ 274 
 

Delegationsbestämmelser för Kommunstyrelsen 
Diarienr 19KS634 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Delegationsbestämmelser för Kommunstyrelsen. 
 
Delegationsbestämmelserna gäller från 1 januari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår revidering av Delegationsbestämmelser för 
Kommunstyrelsen. Revideringen omfattar samtliga delegationsbestämmelser förutom de som 
avser inköp, då ytterligare utredning behöver inväntas före revidering i denna del. 
 
I samband med revideringen görs en övergång till att föra in delegationsbestämmelserna i 
Stratsys, varpå numreringen blir absolut. Det underlättar och förtydligar vid revideringar samt 
möjliggör en enhetlig hantering av delegationsbestämmelser inom kommunen. Föreslagna 
ändringar är inlagda i ett dokument med delegationsbestämmelsernas nuvarande utformning. 
Den nya numreringen bifogas i ett dokument från Stratsys, vilket är det Kommunstyrelsen 
beslutar om. 
 
Revideringen innebär bland annat att delegationspunkter som inte avser beslut har lyfts ut från 
förteckningen över delegerade beslut och istället samlats under en särskild ny rubrik 
”Arbetsordning för kommunstyrelsen”. I övrigt består revideringen främst av uppdateringar 
och förtydliganden, men även tillägg av ett antal punkter. 
 
Den inledande texten har bland annat kompletterats med en kortare beskrivning av rutinerna 
för delegationsbeslut, ett stycke om ersättare har lagts till, delegering i brådskande ärenden 
har omformulerats, stycke om undertecknande av handlingar har lagts till och stycke om 
skillnader mellan beslut och ren verkställighet har omformulerats. 
 
Bland övriga revideringar kan följande särskilt nämnas: 
Allmänna ärenden P1 N. Tillägg av delegationspunkt och delegat för upprättande av 
kommunövergripande anvisningar och instruktioner. Denna delegation finns även i Policy för 
styrande dokument. 
 
Medlemskap i externa organisationer P2 A-C samt P3 A-B Reserverade medel för särskilda 
ändamål, har fått eget avsnitt, P3 C-E är nya utifrån Riktlinjer för Planreserven. 
 
P5 Sponsring, nya förslag med belopp och anpassning till aktuella Riktlinjer för sponsring. H 
är ny. 
 
P7 anpassningar utifrån Riktlinjen för markanvisningar. 
 
P8 Undertecknande av köpehandlingar fastigheter styrks, då detta är en verkställighet av 
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nämndens beslut att träffa köpeavtalet. 
 
P15 B stryks, ansvaret ligger under Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn. 
 
P18 H, stryks eftersom förslagsverksamheten upphör. 
 
P 26 A, byte av delegat. 
 
P 28 Arkiv, ny delegation för centralarkivet. 
 
Tidigare P 27 angående LSO och LBE stryks eftersom ansvaret för dessa ligger hos 
gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn. 
 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbestämmelser för Kommunstyrelsen 
 Delegationsbestämmelser Kommunstyrelsen 
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§ 275 
 

Sammanträdesplan 2022 
Diarienr 21KS488 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Sammanträdesplan 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har varje år en temadag. Temadagen föreslås för 2022 flyttas till februari 
och hållas på temat Norrbotniabanan. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Temadag för Kommunstyrelsen flyttas till 3 februari 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Sammanträdesplan 2022 (Beredning APU KS KF) 
 
 
  

Page 27 of 303



Sammanträdesprotokoll 28 (53) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-22  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 276 
 

Riktlinjer för uteserveringar 
Diarienr 21KS502 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av rapporten Dialog med näringsidkare om kommunens riktlinjer 
för uteserveringar. 
 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för uteserveringar. 
  
Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över de styrande 
dokument som berör gestaltning och samhällsbyggnad. 
  
Reservation 
Daniel Bergman (M), Karl-Erik Jonsson (M), Helén Lindbäck (KD), Majvor Sjölund (C), 
Marika Berglund (C), Johnny Åström (SJV) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Daniel Bergmans (M) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har 2021-03-08, § 32, antagit gällande Riktlinjer för uteserveringar med 
giltighet till 2021-12-31. I beslutet har Kommunstyrelsen gett Samhällsbyggnad i uppdrag att 
genomföra dialog med näringsidkare och att redovisa den skriftligen till Kommunstyrelsen. 
Bifogad rapport innehåller en sammanfattning av genomförd dialog. 
 
Utifrån rapporten har följande ändringar gjorts i reviderade riktlinjer för uteserveringar: 
- förtydligande att inhägnad endast behövs vid alkoholservering 
- krav på metallstaket på Rådhustorget vid etablering av nya respektive ändring av befintliga 
uteserveringar 
- förtydligande av tillståndsprocessen 
- översyn av dokumentstrukturen, områdesspecifika riktlinjer som har upplevts som 
förvirrande har integrerats i de generella riktlinjerna 
- en riktlinje gällande brandskydd har tillagts. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-10-27 § 161 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av rapporten ”Dialog med näringsidkare om kommunens 
riktlinjer för uteserveringar”. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner reviderade Riktlinjer för uteserveringar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar Riktlinjer för uteserveringar till 
Kommunstyrelsen för antagande. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnad avser att se över de styrande dokument 
som berör gestaltning och samhällsbyggnad. Denna riktlinje ingår i den kommande strukturen 
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av styrande dokument inom området. Därför föreslår Kommunledningsförvaltningen att 
giltighetstiden för dokumentet sätts till 2023-06-30. 
 
Yrkanden 
Daniel Bergman (M), Majvor Sjölund (C), Karl-Erik Jonsson (M) och Johnny Åström (SJV): 
bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med ändring att ordet ”enfärgade” i första 
meningen under tredje punkten under ”rubriken ”Markiser och parasoller” på sidan 6 i 
riktlinjerna stryks. Att hela meningen ”Produktreklam är inte tillåtet.” under tredje punkten 
under ”rubriken ”Markiser och parasoller” på sidan 6 i riktlinjerna stryks. Att det på 
Rådhustorget ska vara möjligt att istället för täckmålad metall kunna göra inhängningar med 
metallstolpe med rep/tross emellan. Det innebär att sjätte punkten under rubriken ”Inhägnad” 
på sidan 6 i riktlinjerna får följande lydelse: Nya inhägnader på Rådhustorget ska alltid 
utföras i täckmålat metall eller med stålstolpe med rep/tross emellan. Befintliga inhägnader i 
trä ska på sikt bytas ut till utförande i metall eller med stålstolpe med rep/tross emellan. 
  
Brith Fäldt, Mats Dahlberg (MP): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Rapport - Dialog med näringsidkare om kommunens uteservering 
 Riktlinjer för uteserveringar 

 
 
  

Page 29 of 303



Sammanträdesprotokoll 30 (53) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-22  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 277 
 

Riktlinjer för offentlig belysning 
Diarienr 21KS501 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för offentlig belysning. 
  
Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över de styrande 
dokument som berör gestaltning och samhällsbyggnad. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Helén Lindbäck (KD), Daniel Bergman (M), Karl-
Erik Jonsson (M) och Johnny Åström (SJV) reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor 
Sjölunds (C) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen antog gällande riktlinjer för offentlig belysning 2017-11-27, § 303. 
Riktlinjerna upphör att gälla 2021-11-27. Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att se 
över riktlinjerna så att en god offentlig miljö kan upprätthållas och skapas utifrån Piteå 
kommuns förutsättningar och mål. 
 
Kommunens arbetsgrupp Stadens ljus, bestående av representanter från AB PiteEnergi; 
Kultur, park och fritid samt Samhällsbyggnad, har konstaterat att tillämpningen av gällande 
riktlinjer i stort sett har fungerat bra. Riktlinjerna har varit ett stöd i projektarbete och i 
kontakt med kommuninvånare och konsulter. Förbättringspotential som arbetsgruppen 
identifierat är ett förtydligande av konsekvenserna av nedläggning, komplettering med en 
ytterligare vägkategori (industrigata) samt förtydliganden i vissa skrivningar för att undvika 
tolkningsfrågor. 
 
Förslag till reviderade riktlinjer för offentlig belysning har skickats ut på remiss till de 
kommunägda bolagen AB PiteBo, AB PiteEnergi, Piteå Hamn AB, Piteå Näringsfastigheter 
AB, Piteå Renhållning & Vatten AB och Piteå Science Park AB. Förslaget har även skickats 
på remiss till Fastighets- och serviceförvaltningen och Kultur, park och fritid samt inom 
Samhällsbyggnad som internremiss. 
 
Revideringen består av följande ändringar: 
- Bilaga 1 Ljus och belysning har inarbetats i dokumentet. 
- Generella riktlinjer har kompletterats med förtydliganden kring nedläggning av belysning. 
- Specifika riktlinjer, belyst väg har kompletterats med kategorin industrigata. 
- Specifika riktlinjer har kompletterats med ljuspunktshöjder. 
- Kartor för Piteå centrum och Kulturmiljöer har tagits bort. 
- Dokumentet har granskats och förtydligats ur jämställdhets- och barnperspektivet. 
- I övrigt har redaktionella ändringar gjorts. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-10-27 § 160 
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Samhällsbyggnadsnämnden godkänner reviderade Riktlinjer för offentlig belysning. 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar Riktlinjer för offentlig belysning till 
Kommunstyrelsen för antagande. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnad avser att se över de styrande dokument 
som berör gestaltning och samhällsbyggnad. Denna riktlinje ingår i den kommande strukturen 
av styrande dokument inom området. Därför föreslår Kommunledningsförvaltningen att 
giltighetstiden för dokumentet sätts till 2023-06-30. 
 
Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Johnny Åström (SJV), Karl Erik Jonsson (M) och 
Helén Lindbäck (KD): bifall till förslaget med ändring; att vid fastighet med fast boende ska 
befintlig vägbelysningsanläggning bevaras, att till checklistan infogas barnkonsekvensanalys 
samt att Under enskild väg tilllägg att beslut om nedsläckning tas av berörd nämnd. 
  
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för offentlig belysning 
 Bilaga 1 Projektbeställning Belysning PiteEnergi 
 Bilaga 2 Checklista Konsekvensanalys 
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§ 278 
 

Val av ersättare - Kommunala förebygganderådet 
Diarienr 18KS739 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Marika Berglunds (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Förebyggande rådet för Samhällsbyggnadsnämnden. 
  
Kommunstyrelsen utser Ulf Grahn (SLP) som ersättare i Förebyggande rådet för 
Samhällsbyggnadsnämnden för resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i Förebyggande rådet för den tid 
som sammanfaller med mandatperioden för Kommunstyrelsens ledamöter. 
 
Marika Berglund (C) har avsagt sig sitt uppdrag för Samhällsbyggnadsnämnden.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Ulf Grahn (SLP) till uppdraget som ersättare i 
Förebyggande rådet för Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

 § 157 SBN 2021-10-27 Nominering ersättare kommunala förebygganderådet 
 
 
  

Page 32 of 303



Sammanträdesprotokoll 33 (53) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-22  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 279 
 

Borgmästaravtal för klimat och energi - Europa 
Diarienr 21KS495 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen förnyar Borgmästaravtalet för klimat och energi – Europa, i linje med de 
nya målsättningarna och tillhörande arbete: 
 
Till 2030 ska utsläppen minska 55 % jämfört med 1990 (Sverige minskning 63 %) 
Till 2050 ska EU bli klimatneutralt (Sverige år 2045) 
 
Ärendebeskrivning 
Ambitiösare klimatmål inom Borgmästaravtalet 
EU har satt nya klimatmål för hur vi ska minska våra växthusgasutsläpp och anpassa oss till 
klimatförändringarna. Till 2030 ska utsläppen minska 55 % jämfört med 1990. Till 2050 ska 
EU bli klimatneutralt (ingår i EU:s klimatlag). Som del i detta uppdateras Borgmästaravtalet 
för att matcha de nya och mer ambitiösa klimatmålen. 
 
De nya målen har tagits fram tillsammans med städerna som deltar i Borgmästaravtalets 
styrelse, och enligt det nya avtalet som kommuner nu kan skriva på står det så här: ”We 
commit to setting mid- and long-term targets, consistent with the EU objectives, and at least 
as ambitious as our national targets. Our goal will be to achieve climate neutrality by 2050. 
Considering the current climate emergency, we will make climate action our priority and 
communicate it to our citizens.” 
 
Sveriges nationella klimatmål är högre än EU:s generella mål (minska utsläppen med 63 % 
till 2030 och nettonollutsläpp 2045). 
 
Aktuell nivå i Piteå 
Innevarande av Piteå kommun signerade avtal (feb 2018) anger en ambitionsnivå på en 
minskning av koldioxidutsläpp med 40% till år 2030 (har redan uppnåtts). 
 
Inom ramen för det pågående arbetet med kommunens nya klimat och energimål/nyckeltal har 
det redan sedan tidigare lyfts och förankrats i styrgruppen (Plan- och tillväxtkommittén) att 
ligga i linje med de nationella målen och därmed samma som föreslagen avtalsförnyelse. 
Förslag till mål/nyckeltal för kommunkoncernen har presenterats på styrgruppsmötet 26 okt. 
Det beslutades att förslaget kommer utgöra ett underlag i kommande diskussion inför arbetet 
med Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2023-2025. 
 
Det nya avtalet omfattar nu utsläpp av samtliga växthusgaser, om än koldioxid är den klart 
dominerande. Om vi vill fortsätta vara med rekommenderar klimatkommunerna (Officiell 
stödjare av Borgmästaravtalet) att vårt engagemang bör förnyas innan slutet av 2021, men 
något uttalat krav om att vi måste göra det finns inte. 
 
Andra tillkommande åtaganden i det förnyade avtalet 
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- ”Engagera våra medborgare, företag och regeringar på alla nivåer i genomförande av denna 
vision och i omvandlingen av våra sociala och ekonomiska system. Vi strävar efter att 
utveckla en lokal klimatpakt med alla aktörer som ska hjälpa oss att nå dessa mål” 
- Förnyad handlingsplan och rapportering 
 
Beslutsunderlag 

 Borgmästaravtal 
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§ 280 
 

Anmälda handlingar  
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda handlingar. 
 

Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunstyrelsen. 
 

Anmälda handlingar 
 §185 KF Fyllnadsval av ersättare - Kommunstyrelsen (dnr 18KS603-16) 

 Remiss - Tillstånds- och tillsynsansvaret för Försvarets radioanstalts hantering av brandfarliga och explosiva 
varor (dnr 21KS493-2) 

 Protokoll styrelsemöte SKFAB 2021-10-22 (dnr 21KS13-17) 

 Bilagor till styrelsemöte SKFAB 2021-10-22 (dnr 21KS13-18) 

 Återtagande av ansökan för medfinansiering av förstudie, North Sweden Cluster Collaboration Platform (dnr 
21KS422-4) 

 Delårsrapport för regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) per 31 aug 2021 (dnr 21KS1-38) 

 Verksamhetsplan och budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 Regionala kollektivtrafikmyndighetem (RKM) 
(dnr 21KS1-39) 

 Revideringar i Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster 2021-11-10 (dnr 21KS232-5) 

 § 129 SN 2021-10-27 Yttrande över granskningsrapport oegentligheter och bisysslor (dnr 21KS318-9) 
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§ 281 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 
 

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

Delegationsbeslut 
 Komplettering av ansökan om fastställande av vattenskyddsområde för Svensbyfjärdens ytvattentäkt m.m. 

(dnr 21KS487-1) 

 Delegationsbeslut - Kompletteringar till ansökan om fastställande av vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrift (dnr 21KS487-9) 

 Tilldelningsbeslut upphandling - Tryckluft (dnr 21KS509-1) 

 Tilldelningsbeslut Julgåvor 2021 (dnr 21KS541-1) 
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§ 282 
 

Hemställan om regeringsprövning för Hästliden Vind 
Diarienr 21KS382 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beviljar hemställan om regeringsprövning 
för Hästliden Vind. 
 
Ärendebeskrivning 
En kommun har när det gäller vindkraftsetableringar att välja mellan att själva meddela 
kommunal tillstyrkan (det så kallade kommunala vetot) eller att låta regeringen lämna 
tillåtlighet efter att ha prövat frågan i Kommunfullmäktige. I båda fallen krävs förutom det att 
bolagen har ett miljöbalkstillstånd där tillståndsmyndigheten (miljöprövningsdelegationen på 
Länsstyrelsen alternativt Mark- och miljödomstolen) prövat verksamhetens 
miljökonsekvenser. Exempelvis buller, skuggbildning, påverkan på flora och fauna etc. 
 
Bolaget hemställer att Piteå kommun, Kommunfullmäktige, ska besluta att begära att 
Regeringen ska pröva tillåtligheten av verksamheten i Umeå tingsrätts, mark- och 
miljödomstolens mål nr M 1787-21. 
 
Det område som är aktuellt för bolaget har redan regeringens tillåtlighet för höjden 200 meter 
samt ett miljöbalkstillstånd. Bolaget anger att ca 105 vindkraftverk planerades att installeras. 
Området är en del av Etapp 3 i Markbygden. Hemställan gäller högst 85 vindkraftverk, 
vardera med en maximal höjd om 300 meter. 
 
Förhållandevis nära finns redan två lämnade tillstånd för vindkraftsverk upp till 250 meter. 
Råliden AB samt Blåliden AB har både kommunal tillstyrkan samt miljöbalkstillstånd från 
Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen för detta. 
 
Piteå kommuns tidigare vindbruksplan har möjliggjort ovanstående etableringar och nu pågår 
en revidering av kommunens vindbruksplan. Revideringen är ute på samråd till den 14 
december varefter inkomna synpunkter ska sammanställas för att under 2022 beslutas av 
Kommunfullmäktige. I den föreslagna revideringen pekas lämpliga områden för höga 
vindkraftsverk ut, det föreslås även en mer restriktiv hållning till vindkraftsverk som är högre 
än 150 meter öster om skogsbygden. Området som bolaget hemställer om ligger inom det 
område som föreslås lämpligt för högre vindkraftsverk. 
 
Att Kommunfullmäktige bifaller bolagets hemställan och begär att Regeringen ska pröva 
tillåtligheten för bolaget får tolkas som att kommunen säger ja till en etablering av upp till 85 
vindkraftsverk med en maximal höjd om 300 meter. 
 
I kommande prövning för miljöbalkstillståndet för bolaget finns behov att lämna synpunkter 
på ett antal frågor såsom att säkerställa att olägenheter för människors hälsa och miljön i form 
av skuggbildning, buller, hindermarkering etc. minimeras. 
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Även påverkan på naturmiljö samt djurlivet ska beaktas: 
Bolaget anger i tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivningen att vid en höjning av 
verken blir den totala påverkan på naturmiljön mindre jämfört med nollalternativet (fortsatt 
max 200 meter). Att påverkan blir mindre beror, enligt bolaget, på att färre vindkraftverk 
planeras att byggas. Den yta som behöver skogsavtäckas för fundament och transportvägar 
blir mindre. 
 
Bolaget bedömer även att påverkan på djurlivet inte kommer att påverkas i någon större 
utsträckning. Det är framför allt flygande djur som påverkas och speciellt har fokus legat på 
rovfåglar. En annan viktig grupp i Markbygden är våtmarksfåglar. De undersökningar som 
gäller fåglar gäller olika arters påverkan av vindkraft, inte vilken effekt en höjning av 
vindkraftverk har. 
 
Anledningen till den önskade höjningen är att med högre verk kan vingarna förlängas. Det ger 
en högre elproduktion per vindkraftverk. Sannolikheten att det är vingarna som skadar flest 
fåglar är stor. Då är verkets svepyta intressant, en vinglängd på 100 m ger en svepyta på 31 
400 m2 och en vinglängd på 75 meter ger en svepyta på 17 660 m2. Detta är ungefärliga 
vinglängder för verk med en maxhöjd av 300 resp. 200 meter. 85 större verk ger totalt 2 669 
000m2 och 105 mindre verk ger en sammanlagd svepyta av 1 854 560 m2. Det är en ökning 
av svepytan med ca 40%. 
 
Bolaget anger att ett nytt tillstånd innebär en ökning av den förväntade årsproduktionen av el 
med ca 425 GWh i jämförelse med nollalternativet (ca 1700 GWh/ år), samtidigt som andelen 
installerade vindkraftverk minskar. 
  
Mer information från bolaget finns tillgängligt på deras hemsida: 
https://svevind.se/2021/07/01/samrad-om-vindkraft-vid-hastliden/ 
 
Yrkanden 
Majvor Sjölund (C): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts yttrande. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Hemställan om regeringsprövning Hästliden Vind 
 Karta Hästliden 
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§ 283 
 

Bostadsförsörjningsplan 
Diarienr 21KS503 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige förlänger giltighetstiden för 
befintlig Bostadsförsörjningsplan till och med 2022-12-31. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att under 
2022 se över kommunens styrande dokument inom bostadsförsörjning och bostadspolitik. 
 
Ärendebeskrivning 
En bostadsförsörjningsplan ska finnas hos varje kommun. Piteå kommuns nuvarande 
bostadsförsörjningsplan är giltig till och med 2021. 
 
Piteå kommuns styrande dokument ska revideras minst en gång per mandatperiod, vilket 
innebär att det är aktuellt att revidera befintlig Bostadsförsörjningsplan. 
 
Samhällsbyggnad ser ett behov av att arbeta fram en helt ny Bostadsförsörjningsplan och 
föreslår därför att giltighetstiden för nuvarande plan förlängs till och med 2022-12-31 tills ett 
nytt förslag kan vara färdigt för antagande av Kommunfullmäktige. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-10-27 § 163: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige förlänger giltighetstiden för 
befintlig Bostadsförsörjningsplan till och med 2022. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden 
i uppdrag att under 2022 ta fram en ny bostadsförsörjningsplan som mer belyser utmaningen 
med de som har en svag ställning på bostadsmarknaden. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunens styrande dokument inom 
bostadsförsörjning och bostadspolitik bör ses över och ett sådant uppdrag bör ges till 
Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

 Bostadsförsörjningsplan 
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§ 284 
 

Kommunetisk policy 
Diarienr 21KS460 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Kommunetisk policy. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog Affärsetisk policy 2012-09-10. Affärsetisk policy är inriktad 
främst mot den affärsinriktade delen av kommunal verksamhet och är i behov av revidering.   
  
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en Kommunetisk policy som 
omfattar innehållet i Affärsetisk policy till stora delar, men som tar ett vidare grepp och riktar 
sig mot hela den kommunala verksamheten istället för enbart den affärsinriktade delen av 
kommunal verksamhet. Förslaget på Kommunetisk policy innehåller också ställningstaganden 
i fråga om åtgärder vid misstänkt jäv och misstänkta otillbörliga förmåner. 
  
Förslaget innebär att Affärsetisk policy upphävs och ersätts av Kommunetisk policy. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
En kommunetisk policy som omfattar hela den kommunala verksamheten bidrar i arbetet med 
att upprätthålla medborgarnas förtroende för Piteå kommuns professionalitet och opartiskhet. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige antar Kommunetisk policy. 
 
Beslutsunderlag 

 Kommunetisk policy 
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§ 285 
 

Affärsetisk policy 
Diarienr 21KS466 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige upphäver Affärsetisk policy. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog Affärsetisk policy 2012-09-10. Affärsetisk policy är inriktad 
främst mot den affärsinriktade delen av kommunal verksamhet och är i behov av revidering. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en Kommunetisk policy som 
omfattar innehållet i Affärsetisk policy till stora delar, men som tar ett vidare grepp och riktar 
sig mot hela den kommunala verksamheten istället för enbart den affärsinriktade delen av 
kommunal verksamhet. Förslaget på Kommunetisk policy innehåller också ställningstaganden 
i fråga om åtgärder vid misstänkt jäv och misstänkta otillbörliga förmåner. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag innebär således att Affärsetisk policy upphävs och 
ersätts av Kommunetisk policy. 
 
Beslutsunderlag 

 Affärsetisk policy för Piteå kommun 
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§ 286 
 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
Diarienr 21KS467 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från 
och med den 1 januari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
I april i år trädde Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter i kraft (2021:176). Den ersätter förordningen (2006:1166) med 
övergångsbestämmelser till utgången av 2023. Övergångsbestämmelserna medger 
alternativen successiv övergång eller omedelbar övergång till efterhandsdebitering. 
 
Avdelningen Miljö- och hälsoskydd förespråkar en omedelbar övergång från första januari 
2022 eftersom Miljö- och tillsynsnämnden: 
- undviker administration av två taxor parallellt 
- inför den nya taxan i god tid innan den nya riskklassningsmodellen träder i kraft 2024. 
 
Konsekvenser 
De konsekvenser som förslaget innebär för näringen är följande: 
- Det blir en tydligare koppling mellan prestation och avgift eftersom tillsynen ska faktureras 
efter varje tillsynsbesök i stället för att som nu tas ut som en årlig schablonavgift i förskott. 
- Det ska även löna sig för verksamheten att göra rätt. Uppföljande kontroller som inte är 
planerade ska debiteras. 
 
De konsekvenser som förslaget innebär för myndigheten är följande: 
- Införandet av den nya taxan ger en ökad administration som inte kan avgiftsfinansieras utan 
skattefinansieras. 
- Fördelen med att införa taxan under 2022 är att Miljö- och tillsynsnämnden inte har någon 
tillsynsskuld att ta hänsyn till. 
- Om den planerade tillsynstiden, enligt Behovsutredning 2022 - 2023, utförs enligt plan kan 
det innebära minskade intäkter jämfört med nuvarande avgiftssystem. 
- Den nya förordningen innebär att årliga avgifter ersätts med obligatorisk 
efterhandsdebitering och att myndigheten kan avgiftsfinansiera RASFF-ärenden (Rapid Alert 
System for Food and Feed: Systemet för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan 
antas utgöra en risk för människors hälsa). 
- Den nya taxan medger även avgift för tillsyn av förpackningsmaterial. 
 
Nya begrepp - offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
Med förordningen följer nya begrepp som offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet: 
- Med offentlig kontroll avses den verksamhet som ingår i kontrollen av lagstiftningens 
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efterlevnad enligt förordningens bestämmelser. 
- Med annan offentlig verksamhet avses övriga arbetsuppgifter som hör samman med 
kontrollen, som tillståndsprövning, registrering, utfärdandet av förelägganden vid bristande 
efterlevnad och utfärdande av officiella intyg. 
- Begreppet extra offentlig kontroll har utmönstrats. I stället används begreppet offentlig 
kontroll som ursprungligen inte var planerad. En företagare, som genom bristande efterlevnad 
orsakar offentlig kontroll som går utöver myndighetens planerade kontrollverksamhet, ska 
bära samtliga kostnader som uppkommer. Genom att bygga upp ett väl fungerande system för 
egenkontroll som medför färre besökstillfällen för kontrollmyndigheten kan en företagare, 
genom riskklassningen, påverka sin årliga kontrollavgift. 
 
Tillsynsavgift 
Avgiften för kontrollen bygger på självkostnadsprincipen, 2 kap. 6 § kommunallagen 
(2017:725). Vid beräkningen av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. 
 
Exempel på direkta kostnader är: 
- personalkostnader 
- personalomkostnader 
- material och utrustning 
- försäkringar 
 
Exempel på indirekta kostnader är: 
- lokalkostnader 
- kapitalkostnader 
- administrationskostnader 
 
Avgiften för Piteå fastställs till 1 212 kr/tim kontrolltid och har beräknats fram enligt SKR:s 
beräkningsmall för livsmedelskontroll. Förutom självkostnadsprincipen gäller den s.k. 
likställighetsprincipen. 
 
Riskklassning 
Avgifter för planerad kontroll utgår från Livsmedelsverkets modell för riskklassning. Vid 
bedömningen av verksamhetens risk ska hänsyn tas till förekomsten av en fungerande 
egenkontroll och kontrollmyndighetens erfarenheter av verksamheten. Principen är att ju 
högre risk en företagares verksamhet utgör, desto större är kontrollbehovet ur hygienisk 
synpunkt och redlighetssynpunkt. 
 
Kontaktmaterial 
Sedan den 15 juli 2021 är kommunen även ansvarig för kontroll av material och produkter 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Material i kontakt med livsmedel benämns också 
som FCM (Food Contact Materials) eller kontaktmaterial. Kontaktmaterial avser bl.a. 
livsmedelsförpackningar, glas, tallrikar, bestick, dricksflaskor och köksredskap. 
 
Kommunerna ska kontrollera företag som tillverkar, förädlar eller distribuerar den här typen 
av kontaktmaterial. Det innebär ett helt nytt kontrollområde med nya kontrollobjekt. Taxan 
innebär att tillsynen kan avgiftsfinansieras på samma villkor som för livsmedel. 
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------------------ 
Miljö- och tillsynsnämndens beslut 2021-10-13 § 56 
1. Miljö- och tillsynsnämnden godkänner förslaget till ändrad taxa för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet. 
2. Miljö- och tillsynsnämnden godkänner att den nya taxan ska gälla från och med den 1 
januari 2022. 
3. Miljö- och tillsynsnämnden överlämnar förslaget till ändrad taxa till Kommunfullmäktige 
för antagande. 
 
Beslutsunderlag 

 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
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§ 287 
 

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
Diarienr 21KS518 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar. 
 
Ärendebeskrivning 
För 2022 föreslås en generell ökning, oavsett mätartyp, av brukningsavgifterna och 
anläggningsavgifterna om totalt 5,2% respektive 5,5% (anläggningsavgift) för att täcka ökade 
driftkostnader hänförliga till driften av den allmänna VA-anläggningen. 
 
Bolagets investeringsbehov ökar kapitalkostnader i form av framför allt avskrivningar. Totalt 
förväntas kapitalkostnaderna att öka med 2,1 MSEK. De finansiella kostnaderna minskar (-0,5 
Mkr) genom lägre räntor medan avskrivningarna ökar med 2,6 Mkr (+15%) 
 
Bolaget ser ökade produktionskostnader främst vad gäller kemikalier och elkostnader vilket är 
relaterat till prisökningar hos leverantörer. 
 
Under 2022 kommer fortsatta satsningar inom bolagets stödfunktioner att genomföras. Bland 
annat kring kommunikation, kvalitet & miljö och IT digitalisering. 
 
Med anledning av kostnadsökningar förväntas det totala intäktsökningsbehovet för driften av 
den allmänna VA-anläggningen uppgå till 5,2 %, varav 4,2 % tas ut genom höjda 
brukningstaxor och 1 % avser fondering för nyinvestering avseende nytt vattenverk. 
 
Förslaget innebär att kostnaden för det vanligaste villahushållet ökar med 30,6 kr per månad 
vilket motsvarar 368 kr per år och för en ”normallägenhet” med 17 kr per månad vilket 
motsvarar 204 kr per år. 
 
Anläggningsavgifterna har enligt taxan rätt att justeras årligen enligt entreprenadindex. Under 
perioden aug 2020 – aug 2021 har index ökat med 5,5 %. Pireva föreslår ökning enligt index, 
dvs 5,5 % för 2022. 
 
I diagrammen nedan finns jämförelse av brukningsavgiften med andra kommuner för en 
”normalvilla” (typhus A) och ”normallägenhet” (typhus B). 
 
Pirevas styrelse beslutade 2021-10-04 att föreslå kommunfullmäktige besluta 
- att öka brukningsavgiften med 5,2 % från 1 januari 2022, varav 1% går till fondering för 
nytt Vattenverk 
- att öka anläggningsavgiften med 5,5 % från 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 

Page 45 of 303



Sammanträdesprotokoll 46 (53) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-22  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 Bilaga tabell, jämförelse av brukningsavgifter med andra kommuner 
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§ 288 
 

Taxa för kommunalt avfall 
Diarienr 21KS517 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa för kommunalt avfall. 
 
Ärendebeskrivning 
I renhållningstaxan för Piteå kommun framgår att: 
”Renhållningstaxan är baserad på indextalet 101,4 (2013-08) i Avfallsindex A12:1MD. När 
detta index ändras, äger Pireva rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen.” 
 
Index för perioden augusti 2020 till augusti 2021, ökade från 116,3 till 121,0 vilket motsvarar 
4,0 %. I budget 2022 förväntas normala årliga kostnadsökningar såsom lönerevision, 
indexerade prisökningar etc. Sammantaget genererar dessa kostnadsökningar ett behov att öka 
taxan i paritet med avfallsindex A12:1MD. 
 
Förslaget innebär att kostnaden för det vanligaste villahushållet ökar med 7,83 kr per månad, 
vilket motsvarar 94 kr per år och för en lägenhet med ca 4,67 kr per månad vilket motsvarar 
56 kr per år. 
 
För 2022 prognostiseras normala årliga kostnadsökningar i paritet med avfallsindex 
A12:1MD som ökat 4,0 % (augusti 2020 – augusti 2021). Lönerevision och andra 
indexreglerade prisökningar täcks in under dessa 4,0 %. Utöver detta har bolaget behov av 
ytterliga kostnadstäckning för 0,2%, vilket ger en totalt taxaökning på 4.2%. 
 
Från och med 1 januari 2022 kommer nuvarande producentansvaret för returpapper avskaffas 
och kommer att läggas på det kommunala ansvaret. 
 
Upphandling av behandling av matavfall har utförts vilket medför en kostnadsökning på 50 
%, en ökning med 150 kr/ton vilket ger ca 400´ i kostnadsökning/år. 
 
De investeringar och satsningar på Bredviksberget avfallsanläggning för Anytime kommer att 
tillviss del att ge minskade driftskostnader, men totalt sett har driftskostnaderna ökat. Utöver 
detta har bolaget behov av ytterliga kostnadstäckning för 0,2%, 
 
Under 2022 kommer satsningar inom bolagets stödfunktioner att genomföras. Bland annat 
kring krisplan, kvalitet & miljö, IT-säkerhet och digitalisering. 
 
I bilaga 1 redovisas nuvarande renhållningstaxa samt föreslagen renhållningstaxa inklusive 
taxejustering på 4,2 %. 
 
Taxejämförelse hushållsavfall 
Bifogade tabeller visar Piteå kommuns renhållningstaxa i jämförelse med närliggande 
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kommuner. Tabellerna utgår från Sabo´s årliga undersökning Nils Holgersson där uppgifter 
gällande kärl, tömningsintervaller, sorteringsnivåer etc. överförts till respektive kommuns 
renhållningstaxa. 
 
Pirevas styrelse beslutade 2021-10-04 att föreslå Kommunfullmäktige 
- att utöver avfallsindex höja taxan för kommunaltavfall och därmed jämförligt avfall från 1 
januari 2022 med 0,2% vilket innebär en total taxeökning på 4,2 % 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Namnändring av det styrande dokumentet föreslås från Taxa för Renhållning, hushållsavfall 
och därmed jämförlig avfall till Taxa för kommunalt avfall. 
 
Beslutsunderlag 

 Taxa för kommunalt avfall 
 Bilaga tabell, jämförelse av närliggande kommuner 
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§ 289 
 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt 
medborgarförslag beslutade i nämnd 
Diarienr 21KS328 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade 
motioner och medborgarförslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner redovisning av 
medborgarförslag beslutade i nämnd. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 32-33, ska motioner och medborgarförslag 
som inte beretts färdigt redovisas för Kommunfullmäktige två gånger per år. 
 
Senaste redovisningen lämnades vid Kommunfullmäktiges sammanträde 21 juni 2020, § 113. 
 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 
 
Kommunfullmäktige kan överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta om ett 
medborgarförslag. En nämnd som handlägger och beslutar sådant medborgarförslag ska minst 
en gång om året återrapportera till Kommunfullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. 
 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över beslutade medborgarförslag i 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 
 
Beslutsunderlag 

 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt medborgarförslag 
beslutade i nämnd 
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§ 290 
 

Motion (KD) - Elevhälsa Online, garanterad kontakt med Elevhälsan 
inom ett dygn 
Diarienr 20KS435 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen, Elevhälsa Online, 
färdigbehandlad. 
  
Reservation 
Helén Lindbäck (KD) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Helén Lindbäcks (KD) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Helén Lindbäck (KD) har lämnat in med en motion om 
elevhälsa online, garanterad kontakt med Elevhälsan inom ett dygn och yrkar att: 
 
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa Elevhälsa 
Online i Piteå kommun. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
Den psykiska ohälsan bland unga har försämrats under de senaste åren. Det är en utveckling 
som Kristdemokraterna tar på mycket stort allvar. Elevhälsan har en mycket viktig roll och 
ska fungera som elevers första linje till hälsovård. 
 
Elevhälsan ska vara tillgänglig, lätt att kontakta och ingen elev ska behöva vänta länge på att 
få en första kontakt. Norrtälje kommun har uppmärksammat detta och införde i april i år en 
"Elevhälsa Online" som ett extra stöd till de elever som tvingats att läsa på distans under 
pågående Coronapandemi. Tjänsten fungerade så pass bra att man redan bestämt sig för att 
införa den permanent och vidareutveckla den. 
 
För att nå Elevhälsa Online loggar eleverna in i en e-tjänst med Bank-id och kan då chatta 
direkt med skolsköterska eller skolkurator. Samtal mellan elev och elevhälsan kan ske via 
chatt, telefon eller via vanligt besök. Det är även möjligt att kontakta Elevhälsa Online utan 
Bank-id. Alla som söker elevhälsan digitalt blir kontaktad inom 24 timmar (helgfria 
vardagar), men ofta tar det bara någon timme för eleven att bli kontaktad av rätt person. Den 
digitala elevhälsan är öppen alla helgfria vardagar mellan klockan 07.30 och klockan 19.00 
samt under skollovens vardagar. Allt behandlas enligt den vanliga sekretessen. 
 
Elevhälsa Online samarbetar även med kommunens övriga vårdinsatser för barn och 
ungdomar och underlättar för både andra kommunala och regionala vårdenheter. Bland annat 
har barn- och ungdomspsykiatrin visat tacksamhet för Elevhälsa Onlines insatser eftersom de 
redan är väldigt tungt belastade. Kuratorerna och skolsköterskorna kan även remittera vidare 
för den som behöver specialisthjälp. 
------ 
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Kommunfullmäktige har den 26 oktober 2020, § 217, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen 
för beredning. 
------ 
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 20 januari 2021 §10 
Elevhälsan ska enligt styrdokumenten främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande 
och gränsdragningen i Norrbusavtalet är tydlig med att skolan inte ska arbeta med akuta 
ärenden. Det har även påbörjats ett arbete i länet kring ett nytt elevhälsosystem som förväntas 
kunna bidra till nya tillvägagångssätt för hur vi ska ta hand om våra barn och elever och 
säkerställa att de får rätt hjälp vid psykisk ohälsa. 
 
Sammanfattande punkter: 
Elevhälsan ska enligt styrdokumenten främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och 
inte bedriva akutverksamhet. Gränsdragningen i Norrbusavtalet är tydlig, att skolan inte ska 
arbeta med akuta ärenden. 
 
IT-säkerheten och lagstiftning hindrar Utbildningsförvaltningen från att använda 
chattfunktion som behandlar känsliga uppgifter utan Bank-ID. 
 
Den upphandling som nu påbörjats i länet om elevhanteringssystem, kan bidra till nya 
tillvägagångssätt för hur kommunen ska kommunicera med och hänvisa våra elever och barn 
till rätt hjälp vid psykisk ohälsa. 
 
Tillgången till skolkurator under pandemin är god och de allra flesta som söker kontakt med 
skolkurator får svar inom 24 timmar oavsett vilket sätt man kontaktar kurator på. 
 
En gemensam ingång via en e-tjänst skulle kunna genomföras utan chattfunktion och då under 
ordinarie kontorstid 08.00-16.00, utan merkostnader för personal, så länge kurators 
klassrumsinformation är pausad. I Piteå kommun har elever från åk 7 till och med gymnasiet 
tillgång till egen bärbar dator och e-tjänsten skulle därför lättast nyttjas av denna 
elevgrupp. Skulle man vilja permanenta konceptet behöver bemanningen förstärkas då detta 
är ytterligare en arbetsuppgift att fördela på redan ansträngd kuratorsresurs. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att motionen anses vara 
färdigbehandlad och skickar yttrandet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 
 
Se bilaga för hela yttrandet. 
------ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 17 maj 2021 
Utbildningsförvaltningen har inför yttrande på denna motion genomfört en utredning som 
kommit fram till att tillgängligheten av skolkuratorer och skolsköterskor är god. Elever 
kommer i kontakt med dem via olika kontaktmedel, telefon, sms, mentor, besök eller 
vårdnadshavare och de allra flesta fick återkoppling inom 24 timmar och att ingen får vänta 
längre än 48 timmar (36% kontaktades inom mindre än 8 timmar, 81% inom 24 timmar och 
100% inom 48 timmar). 
 
För att anpassa kontaktmöjligheterna ytterligare har utbildningsförvaltningen tillsammans 
med Socialtjänsten och Utvecklingsenheten på Kommunledningsförvaltningen startat upp ett 
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arbete för att se över en säker molntjänst för video- och distansmöten, där chatt går att lägga 
till mot en extra kostnad. 
 
Utöver detta har länets kommuner tillsammans med E-nämnden inlett ett projekt för att 
upphandla ett elevhanteringssystem för elevhälsan utifrån de behov som finns i kommunerna. 
En förstudie är slutförd och nu går arbetet vidare i fas 2 där beslut tas om vilka funktioner 
som ska ingå utifrån kommunernas behov, ställt mot kostnader. Det är alltså inte utrett om det 
finns eller kommer att upphandlas även en chattfunktion i det elevhanteringssystemet. Barn- 
och utbildningsnämnden har framfört önskemål om digital ingång samt möjligheten till säker 
chatt i systemet. 
 
Eftersom utbildningsförvaltningen och E-nämnden arbetar med frågan och ”Elevhälsa 
Online” inte är ett eget system som kan upphandlas av kommunen, föreslås 
Kommunfullmäktige anse motionen som färdigbehandlad. 
------ 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Att våra elever har har tillgång till en Elevhälsa av god kvalitet är av stor betydelse för 
ungdomars välmående. Det är därför glädjande att se att tillgängligheten till Elevhälsan är 
god. För att fortsätta hålla en god tillgänglighet och vara relevant för ungdomar behöver dock 
även elevhälsan nyttja ny teknik och moderna kontaktvägar. Jag tycker därför att förslaget att 
utreda möjligheten att införa Elevhälsa Online i Piteå kommun är ett bra förslag. 
 
Utbildningsförvaltningen har redan, tillsammans med socialtjänsten och utvecklingsenheten 
på Kommunledningsförvaltningen, startat en utredning om just detta. Jag ser därför inte 
behovet av att Kommunfullmäktige ger ytterligare ett uppdrag men ser fram emot resultatet 
av den pågående utredningen. 
 
Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige anser motionen för färdigbehandlad.” 
 
Yrkanden 
Helén Lindbäck (KD): bifall till motionen. 
  
Helena Stenberg (S) och Anna Bergström (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens 
förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
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§ 291 
 

Information från Kommunchef 
Diarienr 21KS364 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar det av information från Kommunchefen. 
 
Ärendebeskrivning 
Andreas Lind, Kommunchef informerar vid sammanträdet. 
 
------ 
- Rekrytering av Persocnalchef är klart, Cathrine Granberg tillträder 1 januari 2022. 
- Rekryteringsprocess för ny Räddningschef och Socialchef är påbörjad. 
- Förberedelse inför revidering av Översiktsplan kommer att påbörjas, återkommer med mer 
information. Vi kommer att se över politiks styrgrupp samt ansvarsfördelningen mellan 
Samhällsbyggnad och Kommunledningsförvaltningen. 
- I vissa delar av vår verksam finns en hel del stress över att man ligger efter efter pandemin, 
vi försöker att inte lägga på en kravbild att verksamheterna måste komma ikapp. Vi vill verka 
för en bra verksamhet från nu och framåt för medborgarna. 
- Vi har ökat smittantal i vår omgivning, vi kommer att behöva arbeta mer aktivt inom staben 
och se över ev restriktioner utifrån hur Coronapandemin fortsätter att utveckla sig. 
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