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hand om vården även vid en kris och att kommunerna sköter skola och äldreomsorg, och så 
vidare. 
- Likhetsprincipen. Under en samhällsstörning ska verksamheten fungera på liknande sätt som 
vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är 
möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden. 
- Närhetsprincipen. Med närhetsprincipen menas att en samhällsstörning ska hanteras där den 
inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den 
drabbade kommunen och den aktuella regionen som ansvarar för insatsen. Först om de lokala 
resurserna inte räcker till blir det aktuellt med regionala och statliga insatser. 
  
Kommunikation  
Kommunikation angående läget samordnas inom länet. 
Kommunen får idag frågor om skyddsrum i Piteå. Det har hanterats genom att 
kommunens växel svarar på dessa frågor med stöd av den information som finns 
via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Frågorna handlar om adresser till 
skyddsrum via kartor på hemsida eller att ge information till de som inte har tillgång till 
internet eller besöker Stadshuset. Besiktning av skyddsrum ansvarar MSB för. 
Frågor om jod hänvisas till information från Strålsäkerhetsmyndigheten. 
Frågor om flyktingar hänvisas till Migrationsverket. 
Tisdag den 8 mars leder Länsstyrelsen ett samverkansmöte med länets alla aktörer och 
kommunikationsfrågan är på agendan.  
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§ 19 
 

Medborgarförslag - Bygg ett utegym längst upp på Stadsberget 
Diarienr 20KS602 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget Bygg ett utegym längst upp på Stadsberget. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att kommunen ska bygga ett utegym längst 
upp på Stadsberget. 
 
Längst upp på Stadsberget så finns en nivå för framtida påbyggnad!? Denna nivå är ganska 
stor och i dagsläget är den helt outnyttjad, det skulle kunna bli ett jättebra friskvårdsställe till 
en ganska låg kostnad, man får dessutom en bra uppvärmning i trappan upp. I Covid-tider så 
är det extra angeläget att vi fortsätter att hålla kroppen i trim och att detta görs i säkra och 
trivsamma miljöer och det passar toppen på Stadsberget jättebra till! 
----- 
Kommunfullmäktige har 2021-03-22 §46 överlämnat medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beslut. 
----- 
Kommunstyrelsen har begärt sakkunnigt yttrande från Kultur- och fritidsförvaltningen, 
Samhällsbyggnad och Fastighets- och serviceförvaltningen. 
 
Tanken är god och som det anförs i förslaget har ytan längst upp idag ingen användning ännu. 
I samband med planeringen av parkeringshuset fanns det tankar om ett gestaltat taklandskap. 
Avsikten var då att skapa en unik plats som skulle främja möten och lekfulla aktiviteter. Delar 
av konceptet har realiserats i form av Stadsbergets trappa och solbänkarna. Ett utomhusgym 
följer dessa tankar när det gäller ökad aktivitet, men bara i viss mån. Utöver det behöver 
förslag för de lekfulla inslagen också kunna realiseras. 
 
Ytan är ett utvecklingsområde och en förutsättning för att kunna genomföra olika förslag och 
önskemål är att resurser för tillsyn, skötsel och underhåll kan säkerställas. Utöver detta 
behöver överväganden som säkerställer öka säkerhet på området göras. Till exempel kräver 
ett utegym att skyddshöjden på kanterna höjs, risken finns att området blir ett tillhåll då det 
ligger undanskymt vilket medför ett behov av ökad rondering och tillgängligheten behöver ses 
över. Trapp och övrig yta fungerar redan i dag som ett urbant träningsområde. Aktörer nyttjar 
befintlig infrastruktur för sina träningspass och individer nyttjar för dem för egen träning. 
Man kan se den ”tomma” ytan som ett komplement till dessa aktiviteter, en lugn plats som 
kan utvecklas vidare i den riktningen. 
 
Förslag till beslut från Kultur- och fritidsförvaltningen, Samhällsbyggnad och Fastighets- och 
serviceförvaltningen är att avslå medborgarförslaget. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 22 december 2021 
Avsikten med ytan längst upp på Stadsbergets tak är att skapa en unik plats som främjar 
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möten och lekfulla aktiviteter. Syftet är att flera olika aktiviteter och verksamheter ska kunna 
bli tillgängliga och tilltala så många olika grupper och enskilda individer som möjligt. Målet 
är att platsen ska bli mer attraktiv och mångsidig. Den offentliga miljön ska kunna erbjuda 
olika typer av mötesplatser med ett varierat innehåll som kan locka piteåbor och besökare till 
att nyttja platsen i högre grad än idag. 
 
Eftersom trapp och övrig yta redan idag fungerar som ett urbant träningsområde bedöms 
placeringen för ett utegym med fördel kunna realiseras på annan mer tillgänglig plats inom 
kommunen. Risken är också stor att ett utomhusgym i ett sådant avskilt läge utsätts för 
vandalisering. 
 
Det är mer angeläget att en aktivering av denna yta sker utifrån de ursprungliga planerna. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 
----- 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Jag kan personligen tycka att förslaget är intressant och att ytan på parkeringsdäckets tak 
förtjänar att utvecklas mer än idag. Området måste dock ses i sin helhet och idag är bara halva 
området färdigställt. Under hösten 2021 blev det klar med exploatör till andra halvan av 
området där det planeras en mix av bostäder, verksamhetslokaler och umgängesytor. Målet 
med exploateringen är att området ska bli en levande och aktiv del i staden. 
 
Jag tycker det är viktigt att då även eventuella aktiviteter på taket till parkeringsdäcket stärker 
området som helhet. Jag vill därför inte att vi i dagsläget ska låsa oss vid just ett utegym utan 
ser fram emot att i samråd med andra intressenter i området hitta en bra lösning även för 
parkeringsdäckets tak, vilket i sig skulle kunna bli någon typ av gym eller aktivitetsyta. 
 
Jag föreslår därför att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att bygga ett utegym 
längst upp på Stadsberget.” 
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§ 20 
 

Planreserv - redovisning 2021 och förslag till nyttjande 2022 
Diarienr 21KS357 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av planreserven för 2021. 
 
Kommunstyrelsen fastställer nyttjande av planreserven för 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Nicklas Larsson, Näringslivsutvecklare Helene Bäcklund Röckner och 
Enhetschef Planeringsavdelningen Helén Eriksson föredrar ärendet vid Kommunstyrelsens 
sammanträde. 
  
Riktlinjerna för planreserven fastställdes av Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 278. Syftet med 
planreserven är att säkerställa finansiering för planläggning av strategiskt viktiga 
samhällsbyggnadsprojekt för Piteås utveckling. I detta ingår planprogram, detaljplaner och 
utredningar som exempelvis geoteknik-, buller- trafik- eller naturutredningar som bekostas av 
kommunen. I fördelningen av planreserven ska hänsyn tas till aktuella styrande dokument för 
samhällsplanering och näringslivsutveckling. 
 
Utifrån stor efterfrågan på planläggning av mark för boende och verksamheter så tog 
Kommunfullmäktige beslut om att utöka planreserven med 2,8 mkr per år under kommande 
tre år. Totalt uppgår därmed planreserven till 4 450 tkr under 2022. 
 
För år 2022 föreslår Samhällsbyggnad och Kommunledningsförvaltningen att planreserven 
fördelas i ungefär lika stora delar på planarbete för verksamhetsområden respektive 
bostadsområden. Befolkningsmålet på 46 000 invånare 2030 och 50 000 invånare 2050 ligger 
till grund för planeringen av bostadsområden och verksamhetsytor, liksom för övrig 
kommunal planering vad gäller teknisk infrastruktur, skolor och annan service. 
 
Efterfrågan på mark är stor för såväl industrins och andra verksamheters expansion som för 
framtida bostadsområden i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet är under revidering 
och blir ett viktigt underlag för framtida boendeplanering. Innevarande år föreslås i första 
hand ett fortsatt arbete med boendeplanering på Pitholmshöjden och Strömnäsbacken. 
 
När det gäller verksamhetsområden så föreslås medel för planarbete för att utveckla och utöka 
några verksamhetsområden, däribland Hedens verksamhetsområde i Öjebyn. Efterfrågan på 
verksamhetsområden är stort inom Öjebyn, bland annat eftersom delar av Öjebyns 
verksamhetsområde ligger inom Norrbotniabanans korridor. Planprogrammet för Haraholmen 
bör också fortsätta. Ytterligare ett planprogram bör startas upp för området Sörfjärden framför 
allt för komma fram till möjlig markanvändning i området utifrån Norrbotniabanans dragning. 
 
När det gäller utredningar som har bäring på framtida mark- och vattenanvändning, så 
föreslås ett flertal utredningar under året. 
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Uppföljning av planreserven sker årligen i Kommunstyrelsen, löpande information kan delges 
Plan- och tillväxtkommittén. 
 
Beslutsunderlag 

 Redovisning Planreserv 2021 
 Nyttjande av planreserven 2022 

 
 
  

Page 10 of 979



Sammanträdesprotokoll 11 (86) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 21 
 

SCBs medborgarundersökning 2021 
Diarienr 22KS80 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att resultatet från SCB medborgarundersökning 2021 
vidarebefordras till samtliga nämnder och helägda bolag för att kunna utgöra ett underlag för 
fortsatt utvecklingsarbete inom Piteå kommun. 
 
Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under 2022 återkoppla 
resultatet från SCB medborgarundersökning 2021 till medborgarna. 
  
Kommunstyrelsen ger samtliga nämnder och bolag i uppdrag att beskriva hur utfallet i SCB-
medborgarenkät 2021 beaktas i förslag till verksamhetsplan 2023-2025 och budget 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Processledare Anette Christoffersson föredrar ärendet vid Kommunstyrelsens sammanträde. 
  
Piteå kommun har för 8:e gången deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Syftet med att 
delta i medborgarundersökningen är att inhämta åsikter som ska analyseras och utgöra 
underlag för fortsatt utveckling av kommunens service och tjänster inom samtliga nämnder 
och helägda bolag. Undersökningen utgör därmed en viktig del av kommunens styr- och 
ledningsmodell. 
 
Undersökningen genomfördes under perioden september-oktober 2021 som en 
urvalsundersökning till 1200 pitebor. Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning 
fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i 
andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ. Detta betyder att inga resultat från och med 
2021 kommer att vara helt jämförbara med tidigare års utfall. 
 
Resultaten presenteras, förutom i SCBs statistikdatabas även i Kolada. Där redovisas 
resultaten för de 25 procent bästa kommunerna med grön färg, de 25 procent sämsta 
kommunerna med röd färg och de 50 procent som ligger i mitten med gul färg. 
Kommunen/Regionen kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att 
resultatet egentligen är bra (och vice versa). Det är därför viktigt att även analysera svaren 
utifrån andelen positiva svar samt vilken ambitionsnivå kommunen har inom respektive 
område 
 
Nedan följer några sammanfattande reflektioner utifrån resultatet som helhet. 
 
Överlag är piteborna nöjda med kommunens verksamheter. Resultatet visar på att Piteå 
kommuns verksamheter upplevs ha en god kvalité och har ett gott anseende hos piteborna. 
 
Piteå placerar sig bland de 25 procent av kommunerna med högst resultat i 40 av de 97 
frågeställningarna och bland de 25 procent av kommunerna med lägst resultat i 8 
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frågeställningar. 
 
Två verksamheter, räddningstjänsten och gymnasieskolan placerar sig på topp i 
undersökningen. 
 
De lägsta resultaten – där Piteå placerar sig bland de 25 procent sämsta kommunerna finns 
inom områdena: 
 
- Samhällsservice, för frågorna om tillgången till kommunal service utanför centralorten och 
tillgången till hälso- och sjukvård på rimligt avstånd från bostaden. 
- Resor och kommunikationer för frågorna angående möjligheterna att enkelt använda 
kollektivtrafik och tillgången till laddningsstationer för elfordon. 
- Bibliotek, kulturliv och mötesplatser, frågan om tillgången på mötesplatser för unga. 
- Bemötande, information och inflytande, frågan om möjligheten att påverka politiska beslut. 
 
De generella mönster som kunnat ses vid tidigare undersökningar går till viss del att se även i 
den här undersökningen. Kvinnor har i högre grad än männen svarat positivt och är mer nöjda 
med hur kommunen sköter sina verksamheter. Detta gäller dock inte för frågorna angående 
trygghet där kvinnor är mer otrygga och upplever större oro än männen. De mönster som 
kunnat ses tidigare angående ålder, boendeort och utbildningsbakgrund redovisas inte alltid 
utifrån sekretess och är därför inte möjliga att uttala sig om på generell nivå. 
 
För Kommunstyrelsen specifikt bör områdena bemötande, information och inflytande, 
jämlikhet och integration samt förtroende särskilt beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Håkan Johansson (M): Bifall till Kommunledningsförvaltningens 
förslag med tillägget att Kommunstyrelsen ger samtliga nämnder och bolag i uppdrag att 
beskriva hur utfallet i SCB-medborgarenkät 2021 beaktas i förslag till verksamhetsplan 2023-
2025 och budget 2023. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 SCB Rapport 2021 
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§ 22 
 

Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter 2021 
Diarienr 22KS140 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter 2021 och förslag till 
utvecklingsområden för 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Processledare Anette Christoffersson föredrar ärendet vid Kommunstyrelsens sammanträde. 
  
Uppföljningen görs utifrån de av Kommunstyrelsen antagna riktlinjerna. Arbetet för 
mänskliga rättigheter följs utifrån kommunens olika aktörskap – kommunen som 
samhällsaktör, kommunen som demokratiaktör, kommunen som välfärdsaktör och kommunen 
som arbetsgivare. 
 
Kommunen som samhällsaktör 
I det dagliga arbetet i förvaltningarna görs ett gott arbete. Arbetet för att skapa tillgängliga 
miljöer sker både i nya projekt och i befintlig miljö. Arbetet för att öka trygghet och motverka 
diskriminering sker på flera olika sätt – som exempel kan nämnas samverkan med 
Rättighetscentrum i Norrbotten, arbetet med Säker och trygg förening och olika projekt. En 
strävan finns efter att planera, bygga och investera med särskild hänsyn till 
underrepresenterade grupper. Sociala konsekvensanalyser och sociala hållbarhetsbedömningar 
görs i samhällsplanerings- och fysiskt planeringsarbete. Arbetet med barnkonsekvensanalyser 
har utvecklats. 
 
Kommunen som demokratiaktör 
Arbetet med delaktighet är en del i Piteås styr- och ledningssystem vilket innebär ett aktivt 
arbete med medborgardialoger, samråd och öppna nämndssammanträden. En digital tjänst för 
att medborgarna ska kunna lämna förslag har lanserats 2021. Viss information på kommunens 
hemsida finns som lättläst och lättläst information inför allmänna val tillhandahålls. Ett 
utvecklingsarbete för att testa metoder för att arbete med lokala samhällskontrakt pågår. 
 
Kommunen som välfärdsaktör 
Mänskliga rättigheter finns integrerat och följs upp i ordinarie styr- och ledningsprocess. 
Rollen som välfärdsaktör upplevs tydlig och självklar från förvaltningarna och det finns 
lagstiftning som styr uppdragen. 
 
Kommunen som arbetsgivare 
För kontinuerlig övergripande utveckling och stöd till förvaltningarna ansvarar 
Personalkontoret. Nyanställda kan ta del av information om Piteå som MR-kommun. 
Samtliga förvaltningar uppger att man arbetar för att öka kunskapen och förståelsen för hur de 
mänskliga rättigheterna påverkar uppdragen. 
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Beslutsunderlag 
 Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter 2021 
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§ 23 
 

Redovisning till Kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB 
2022 
Diarienr 22KS5 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen från Piteå Kommunföretag AB styrelsemöte 2022-
02-25. 
 
Kommunstyrelsen anser sig i och med detta ha fullgjort sin uppsiktsplikt avseende PIKAB 
och dess dotterbolag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska, efter varje styrelsemöte med Piteå kommunföretag AB (PIKAB), få en 
redogörelse för styrelsemötet. Detta som ett led i kommunstyrelsens fullgörande av sin 
uppsiktsplikt avseende kommunala företag. 
 
Ordförande Helena Stenberg (S) redogör för de punkter som behandlades vid Piteå 
kommunföretag ABs styrelsemöte den 25 februari 2022: 
 Årsredovisning 2021 för koncernen och moderbolaget Piteå Kommunföretag AB 
 Utdelning från Piteå Kommunföretag AB till Piteå kommun  
 Pressrelease PIKAB 2021  
 Omsättning befintliga lån 2022-2023 
 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - bolagsstyrningsrapporter  
 Internkontroll  
 Revidering ägardirektiv PIKABs dotterbolag 
 Alkoholpott 2021 
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§ 24 
 

Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån 
Diarienr 21KS601 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen ersätter Stefan Askenryd (S) med 82 564 kr för förlorad pensionsförmån 
för tiden 2015 – 2020. 
  
Jäv 
Stefan Askenryd (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i detta ärende. 
 
Ärendebeskrivning 
Stefan Askenryd har varit ledig från sitt ordinarie arbete på Smurfit Kappa för att fullgöra 
uppdrag som förtroendevald i Piteå kommun. Ledighetens omfattning har inneburit att han 
har förlorat pensionsförmån i sin ordinarie anställning och ska enligt ”Bestämmelser om 
ersättning för förtroendevalda” kompenseras för detta. 
  
Pensionshandläggare på Lönecenter har granskat underlaget från Smurfit Kappa och kommit 
fram till att Stefan Askenryd har rätt till ersättning motsvarande 82 564 kr för tiden 2015 – 
2020. Enligt bestämmelsen ska ersättningen betalas ut kontant och vid utbetalning ska det 
tydligt framgå att det avser ersättning för förlorad pensionsförmån. 
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§ 25 
 

Skrivelse Jävrebyns utveckling 
Diarienr 21KS551 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar svar till Jävre Utveckling AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Jävre Utveckling AB som arbetar för utvecklingen av Jävrebyn har inkommit med en 
skrivelse till Piteå kommun. Företaget äger och förvaltar ca 26 ha strandnära mark bestående 
av hamnområdet, ställplatsområdet ca 26 fritidshustomter samt övrig mark som skulle kunna 
bli framtida område för bostäder. Företaget äger också Jävregården med 15 stugor. I 
aktieägaravtalet är det fastställt att eventuella vinster ska återinvesteras i byn. 
 
Bolaget påvisar den potential de anser att Jävre har utifrån närhet till kusten och närhet till de 
stora industrisatsningar som genomförs i Skellefteå. Bristen på bostäder i Skellefteå gör Jävre 
till ett bra boendealternativ. 
 
Utvecklingsbolaget är beredda på att vara med och satsa på olika projekt i byn främst då det 
gäller bostäder och turism, men de vill också få klart för sig hur Piteå kommun kommer att 
satsa framöver. Bolaget avslutar skrivelsen med att förtydliga att de tycker att samarbetet med 
Piteå kommun hittills varit bra och att de är villiga att satsa tillsammans med kommunen. 
 
Skrivelsen avslutas i följande frågeställningar: 
1. Hur ser Piteå kommuns framtidsvision ut för skolan och förskolan i Jävre? 
Om man vill att folk ska flytta till Jävre måste det finnas en visionsbild som visar vad man vill 
med skolan och förskolan och som ska locka folk att flytta till Jävre. Om kommunen inte 
planerar för detta så kommer lösningar i panik bli modulbyggande som på en del andra 
platser. Är det en attraktiv boendemiljö? 
 
2. Hur ser Piteå kommuns framtidsvision för äldreomsorgen i Jävre ut? 
Om man vill att folk ska flytta till Jävre så måste det finnas en visionsbild som visar vad Piteå 
kommun vill med äldreomsorgen i Jävre. Ska man kunna flytta till Jävre och bo där livet ut? 
 
Svar till Jävre Utveckling AB 
Kommunledningsförvaltningen är mycket positiv till de satsningar som Jävre Utveckling AB 
och andra aktörer genomfört i Jävre och har för avsikt att göra framöver. 
Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att Jävre har en stor utvecklingspotential, 
dels utifrån det kustnära läget, dels utifrån närheten till Skellefteå och inte minst utifrån det 
stora engagemang som utvecklingsbolaget, företag och föreningar i området har. Utifrån de 
stora industrietableringar som pågår i Skellefteå och därmed den stora inflyttning som 
förväntas så är möjligheten till ökad inflyttning till Jävre stor. Avståndet är ca 50 km och 
restiden ca en timme, vilket kan anses som godtagbar pendlingstid mellan arbete och bostad. 
 
För att bevara och skapa förutsättningar för boende och arbete på landsbygden har Piteå 
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kommun utarbetat fördjupade översiktsplaner för fem landsbygdscentra i kommunen, 
däribland Jävre. 
Jävre är strategiskt utvalt efter storlek och geografiskt läge och ska fungera som serviceort för 
Jävre och närområdet. I kommunens översiktsplan finns utpekade områden för utredning av 
ny bebyggelse. I Jävre har arbetet lett till att 13 kommunala tomter har populariserats på 
området Lekattheden, varav 4 tomter är reserverade i dagsläget, och ett markområde vid 
Bunäsuddsvägen är under förhandling för kommunen att köpa. 
 
När det gäller utvecklingen av näringslivet i Jävre så har många intressanta satsningar 
genomförts bland annat inom besöksnäringen. Utvecklingen av ställplatsen, (som utsetts till 
Sveriges vackraste), hamnområdet med restaurang- och caféverksamhet, Jävre kvarnen, 
arkeologstigen och Solanderleden mm. Exempelvis så utgör hamnen, den stora 
koncentrationen av besökare samt närheten till några av Piteås populäraste öar att platsen 
lämpar sig mycket väl som en nod i Piteås skärgårdsliv för besökare såväl som pitebor vilket 
även stärker Piteås attraktivitet i stort. Piteå kommun bedriver turistinformation i Jävre 
sommartid och besöksantalet ökade senaste sommaren vilket också visar att området är en 
viktig turistisk destination med stor utvecklingspotential. 
 
När det gäller den kommunala servicen i Jävre och specifikt förskola- och skolverksamhet 
som utvecklingsbolaget frågar om så är kommunen medveten om behovet av vidare 
utveckling av verksamheten i Jävre. Eftersom verksamheten är trångbodd i dagsläget så har 
utbildningsförvaltningen beslutat om att uppföra en modul vid skolan inför läsåret 2022/2023. 
Detta är en temporär lösning. Modullösningar finns idag på 4 skolor och 3 förskolor inom 
kommunen. Investeringsbehoven inom utbildningsförvaltningens lokaler är mycket stora och 
tidsplanen för olika satsningar kan tyvärr dras ut i tid. Utbildningsförvaltningen bedömer det 
vara angeläget att en dialog inleds kring förutsättningar för att ny förskola byggs i Jävre i 
framtiden vilket skulle möjliggöra att hela den nuvarande lokalen som idag inrymmer såväl 
förskola som skola skulle kunna nyttjas enbart till skollokaler. 
 
På utvecklingsbolagets fråga angående planer för äldreomsorgen i Jävre så är det självfallet 
också en viktig framtidsfråga som bör beaktas i framtida planering. I dagsläget arbetar 
socialtjänsten/äldreomsorgen primärt utifrån medborgarnas behov av stöd, vilket innebär att 
stödet anpassas utifrån individens behov. I Jävre handlar stödet framför allt om hemtjänst till 
de boende i Jävre. Utvecklingsbolagets frågeställning ska hanteras vidare inom 
äldreomsorgens plan för framtida utveckling. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser avslutningsvis att en fortsatt dialog och nära samarbete 
med Jävre Utveckling AB med flera aktörer i Jävre ska ske då det gäller planerade satsningar 
på boende, utveckling av kommunal service och näringsliv, däribland besöksnäringen. 
Kommunledningsförvaltningen har genom Näringslivsavdelningen i sitt grunduppdrag att föra 
dialog och koordinera samverkan med berörda kommunala verksamheter och Jävre 
Utveckling AB. Kommunen har också för avsikt att öka sitt fokus på landsbygdsfrågor i och 
med en ambitionshöjning av ledningsuppdraget Modern och växande landsbygd. 
 
Beslutsunderlag 

 Skrivelse Jävrebyns utveckling 
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§ 26 
 

Juridiskt ägarbyte av domännamn mellan Piteå kommun och bolag 
Diarienr 21KS594 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlåter domännamn som är kopplade till Piteå Science Park ABs 
verksamhet till Piteå Science Park AB enligt Överlåtelse av domännamn till Piteå Science 
Park AB. 
 
Kommunstyrelsen överlåter domännamn som är kopplade till Piteå Hamn ABs verksamhet till 
Piteå Hamn AB enligt Överlåtelse av domännamn till Piteå Hamn AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Idag betalar Piteå kommun för domännamnen för två av kommunens bolag, Piteå Hamn AB 
och Piteå Science Park AB. De övriga bolagen ansvarar själva för sina domäner. Varje år 
skapas därför onödig administration när kommunens domänansvarige internfakturerar de två 
bolagen för kostnaderna för deras domäner. 
 
Efter samtal mellan domänansvarige på kommunen och Piteå Kommunföretag AB som 
representant för de två bolagen så var alla, efter samtal med respektive bolag, positivt inställd 
till att bolagen skulle överta sina domännamn och sköta arbetet med dem själva. 
 
För att kunna göra en juridisk ägarflytt av domännamnen behöver ordförande för 
Kommunstyrelsen skriva på fyra dokument från domänleverantören som sedan kan utföra 
arbetet. 
 
Ärendet avser följande domännamn: 
 
För Piteå Science Park: 
acusticum.com 
acusticum.se 
arcticsolar.net 
arcticsolar.nu 
studioacusticum.com 
studioacusticum.se 
piteasciencepark.com 
piteasciencepark.se 
solandersciencepark.se 
gobusiness.nu 
gobusiness.se 
 
För Piteå Hamn: 
piteahamn.com 
piteahamn.se 
piteaport.com 
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piteaport.se 
piteaportandhub.com 
piteaportandhub.se 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Flytten av domäner mellan Piteå kommun och bolagen innebär en överlåtelse av immateriella 
tillgångar. Värdet består dels i själva kostanden per domännamn på 340 kr/namn, men också 
saker som varumärket, ryktet och förvaltningen av domännamnen spelar in. Det är i 
kommunens intresse att låta bolagen själva ansvara för hur de hanterar domännamn kopplade 
till sina respektive verksamheter. Förutom tidsbesparingen i administrativt arbete varje år, 
ligger inte varumärke och förvaltningen av bolagsdomänerna under Piteå kommuns 
administrativa ansvar. Det ansvaret bör upprätthållas och förvaltas av varumärkesägaren. 
 
Yrkanden 
Majvor Sjölund (C): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Överlåtelse av domännamn till Piteå Science Park AB 
 Överlåtelse av domännamn till Piteå Hamn AB 

 
 
  

Page 20 of 979



Sammanträdesprotokoll 21 (86) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 27 
 

Fördjupad översiktsplan Öjebyn – projektplan 
Diarienr 22KS88 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Projektplan fördjupad översiktsplan Öjebyn. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med att Översiktsplan 2030 antogs beslutades att ett fortsatt arbete med en 
fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra respektive stadsdelar skulle påbörjas. Utifrån 
stadsdelarnas specifika utmaningar och möjligheter föreslogs att arbetet skulle bedrivas med 
en stadsdel i taget och inledas med Öjebyn. Arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) 
stadsdelscentra Öjebyn indelades i etapper. Etapp 1 (nu benämnt Solanderprojektet) som 
avser en översyn av skolområdet prioriterades. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-11 (20KS597) en projektplan för fördjupad 
översiktsplan för Öjebyn med tidig dialog under 2021 och samråd under våren 2022. Den 
tidiga dialogen skulle innebära en förankring och dialog med våra medborgare och är ett 
viktigt led i att skapa delaktighet kring hur vår kommun utvecklas. Under rådande 
omständigheter, med anledning av coronapandemin, saknades förutsättningar för att 
genomföra dialog på ett tillfredsställande sätt. Det har därför framkommit önskemål om mer 
tid för tidig dialog. 
 
Under det pågående arbetet har projektet även funnit behov att vidga den tidigare geografiska 
planavgränsningen för att bättre kunna tillgodose målen med den fördjupade översiktsplanen. 
Utökningen innefattar Holmen längs E4, och området runt hamnviken. 
 
Samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag till förändrad projektplan för arbetet med 
fördjupad översiktsplan för Öjebyn som föreslås ersätta tidigare plan. 
 
Beslutsunderlag 

 Projektplan fördjupad översiktsplan Öjebyn 
 
 
  

Page 21 of 979



Sammanträdesprotokoll 22 (86) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 28 
 

Medfinansiering - Institutet Dans i Skolan 2022-2024 
Diarienr 21KS539 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar Institutet Dans i skolan med 500 tkr per år under 2022, 
2023 och 2024. 
 
Medlen anvisas från Kommunstyrelsens medel till förfogande. 
 
Ärendebeskrivning 
Institutet Dans i skolan har inkommit med ett förslag om överenskommelse mellan Piteå 
kommun och institutet för perioden 2022-2024. Överenskommelsen står som grund för att 
Piteå kommun ska kunna stärka sin kompetens inom dansområdet och tillsammans med 
Institutet Dans i skolan, Luleå tekniska universitet och Skellefteå kommun driva 
spjutspetsverksamhet och utveckla en nationell plattform för området Dans i skolan. 
Utgångspunkter för Institutet Dans i skolans arbete är FN:s Barnkonvention, Agenda 2030, 
Nationella kulturpolitiska målen, Skolans läroplaner samt Nationella folkhälsomålen. 
 
2011 gick Piteå kommun in som stiftare och bildade institutet Dans i skolan tillsammans med 
Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet. Kommunstyrelsen har tidigare 
medfinansierat institutets verksamhet från 2013. Senast beslutades om en förlängning 2018 
som avsåg 400 tkr per år för perioden 2019 till och med 2021 vilket finansierades genom 
Kommunstyrelsens centrala pott. 
 
För perioden är verksamhetens budget per år 3 050 tkr. Verksamheten finansieras med drygt 
50 % av Statens kulturråd. Övriga finansiärer är Piteå kommun, Skellefteå kommun, Luleå 
tekniska universitet och Sparbanken nord. 
 
För Piteå kommuns del söks en medfinansiering om 500 tkr per år. Ökningen från tidigare 
400 tkr motiveras av en ny satsning på dans i förskolan, sommarakademier år 2022 och 2023 
samt satsningar på nya forskningsområden. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Institutets koppling till Luleå tekniska universitet och till dansbranschen i Sverige är 
strategiskt viktigt för kommunens fortsatta arbete med dans i skolan. Men även för att bidra 
till målet om att i Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och 
samhällsutveckling. Institutet bidrar till att göra Piteå kommuns satsning på dans synlig för 
flera samtidigt som det också stärker universitets attraktionskraft. Därför föreslås 
Kommunstyrelsen bifalla en medfinansiering på 500 tkr per år i tre år. 
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§ 29 
 

Medfinansiering - Bottenvikens skärgård 
Diarienr 22KS119 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar verksamheten i Bottenvikens skärgård med 290 tkr per år 
under tre år, 2022 – 2024, totalt 870 tkr. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att tillräcklig finansiering erhålls från övriga kommuner i 
enlighet med samverkansavtalet. 
 
Medlen anslås från Tillväxtpolitiska reserven. 
 
Ärendebeskrivning 
Tidsperiod: 2022-01-01 – 2024-12-31 
Äskande: 290 tkr per år 
 
Budget: Bottenvikens skärgård kommunsamverkan finansieras gemensamt av de fem 
ingående kommunerna genom en årlig avgift om sammanlagt 1 450 000 kronor. Avgiften 
består av en grundavgift samt en tilläggsavgift, avgifterna baseras på kommunernas 
invånarantal. Kommunernas avgifter utgör grundfinansiering för verksamheten och är en 
förutsättning för att en kommun ska kunna underteckna samverkansavtalet. 
 
Kommun Grundavgift Tilläggsavgift Summa 
Haparanda 108 000 66 000 174 000 
Kalix 126 000 77 000 203 000 
Luleå 252 000 154 000 406 000 
Piteå 180 000 110 000 290 000 
Skellefteå 234 000 143 000 377 000 
 
Avgiften erbjuder kommunerna att delta i projekt eller förstudier, gemensamma satsningar på 
småskalig infrastruktur, marknadsföring, kvalitetssäkringsaktiviteter samt tillgång till 
samordnarens stöd och hjälp. Samverkansorganisationen söker i sin tur projektmedel för 
specifika insatser. Sedan starten, 2006, har verksamheten inom Bottenvikens skärgård omsatt 
totalt 88 miljoner kronor varav över hälften kommer från andra finansiärer än kommunerna. 
 
Organisation: En styrgrupp med representanter från varje kommun har det övergripande 
ansvaret för verksamheten. En heltidsanställd samordnare och en arbetsgrupp bestående av en 
representant från varje kommun svarar för den operativa verksamheten. 
 
Bakgrund: 
Piteå kommun har under många år arbetat tillsammans med kommunerna Haparanda, Kalix, 
Luleå och Skellefteå med att utveckla Bottenvikens kust och skärgård. 
 
Syftet med samarbetet är att, genom att samordna gemensamma kommunala resurser, få en 
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hållbar utveckling mot en sammanhållen kust och skärgård som ger möjlighet till välmående, 
rikt friluftsliv och unika upplevelser för såväl boende i kommunerna som besökare från andra 
delar av landet och övriga världen. Samarbetet ska även ge möjligheter att växla upp avsatta 
medel för att på så sätt rationalisera utvecklingen i området och skapa förutsättningar för en 
positiv utveckling för entreprenörer med kust och skärgård som bas för sin verksamhet. 
Verksamheten syftar även till att bidra till att uppsatta mål i kommunala och regionala 
utvecklingsstrategier kan nås. 
Sedan 2014 utgår de fem kommunernas samarbete från ett samverkansavtal och en gemensam 
strategi. En ny strategi för perioden 2021 - 2030 beslutades av samtliga kommuner under 
första halvåret 2021. Kommunstyrelsen beslutade att, under föregående strategiperiod, 
godkänna finansieringen på totalt 290 000 kronor per år under förutsättning att övriga 
kommuner deltog i enlighet med samverkansavtalet. Medel anvisades från Tillväxtpolitiska 
reserven för år 2021. 
Samverkansavtalet löper årsvis under förutsättning att ingen av kommunerna, senast nio 
månader, innan avtalstidens utgång aviserat ett avslut av samarbetet. 
 
De övergripande insatsområdena, enligt avtalet, är: 
-Kommunal samverkan, ex vis gemensamma upphandlingar, samordning av kommunala 
resurser, långsiktigt strategiarbete m m. 
-Marknadsföring, gemensam grafisk profil, hemsida, sociala medier mm. 
-Nätverk/företagssamverkan, bl.a gemensamt arbete med företag och andra aktörer. 
-Kvalitetssäkring/värdskap, ex vis likartat utseende vad gäller skyltning, plan över hur 
anläggningar ska hålla godtagbar standard, kompetensutveckling mm. 
 
Några axplock över vad som är genomfört under åren: 
-En attraktiv och tillgänglig skärgård. 
Genom att göra det lättare att komma ut och vistas i skärgården får fler människor möjlighet 
att upptäcka skärgården. Bland annat har farleder och hamnar muddrats, kommunala 
uthyrningsstugor har ordnats, pirar, kajer och bryggor har byggts eller rustats upp och ett 
nätverk av trevliga besöksmål har skapats och anpassats för personer med nedsatt 
rörelsefunktion. 
 
-Ett välkänt och sammanhållet område. 
En skärgårdsguide har tagits fram som beskriver hela området och information om vad som är 
på gång läggs upp löpande i Facebook/Bottenvikens skärgård, där kommunernas 
samverkansarbete även presenteras. Bottenvikens skärgård kommunsamverkan har sedan 
många år ett samarbete med webbsidan www.bottenviken.se. 
 
-Hållbarhet och värnande om natur- och kulturmiljöer. 
Genom att utveckla besöksmål och skapa en infrastruktur så ”lotsas” besökare till dessa 
platser och därmed minskar slitage av natur- och kulturmiljöerna på andra platser. 
 
-Förbättrade möjligheter för företagande och föreningsliv. 
Utvecklingen av besöksmål och infrastruktur har gett bättre förutsättningar för företag att 
bedriva sin verksamhet i skärgården, exempelvis turbåtstrafik, båttaxi och uthyrning av 
boende. 
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-Effektivt nyttjande av kommunala resurser. 
Den kommunala insatsen har växlats upp i olika projekt och upphandlingar och inköp görs 
gemensamt av samordnaren. Samarbetet ger stora möjligheter till inspiration, 
erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 
 
Några exempel på insatser i Piteå skärgård är tillgänglighetsanpassning på Stenskär (brygga, 
spänger och rastplats), bryggor och landgångar på Mosesholmen, utveckling på 
Fingermanholmen (bastuaggregat), Bondökanalen (trädäck, grillplats) och uthyrningsstuga på 
Stor-Räbben. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen har löpande tagit del av verksamheten inom Bottenvikens 
skärgård och anser att skärgårdsutvecklingen och uppbyggande av infrastrukturen kommit i 
gång mycket bra tack vare samverkan i Bottenvikens skärgård. Den gemensamma strategin 
bidrar till en enhetlig syn på utvecklingen i området. Kommunerna skapar förutsättningar för 
näringslivets utveckling genom att bygga infrastruktur och initiera samarbete. Uppväxlingen 
av medel har också varit mycket bra under verksamhetsperioden, då stora medel tillkommit 
utöver den kommunala medfinansieringen. Resurseffektivt att arbeta tillsammans med övriga 
kustkommuner. 
 
Piteå kommuns medfinansiering står i proportion till den förväntade nyttan av de 
gemensamma insatserna och aktiviteterna för att tillgängliggöra skärgården för besökare 
varför också ett bifall till ansökan föreslås. 
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§ 30 
 

Medfinansiering - Forskarfredag 2022 
Diarienr 22KS120 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar ForskarFredag med 75 tkr per år under tre år, 2022 – 2024, 
totalt 225 tkr. 
 
Medfinansiering ges under förutsättning att övrig medfinansiering uppnås. 
 
Medlen anslås från Tillväxtpolitiska reserven. 
 
Ärendebeskrivning 
Sökande: Piteå Science Park AB, orgnr 556099-9376 
Namn: ForskarFredag/Researchers Night 
När: Sista fredagen och lördagen i september varje år 
Medfinansiering som söks från Piteå kommun: 75 tkr per år i tre år 
 
Budget 2022 - 2024 
Kostnader totalt tre år/per år: 
Koordination: 240 000 / 80 000 
Externa tjänster: 270 000 / 90 000 
Resor och lokal: 75 000 / 25 000 
Marknadsföring: 75 000 / 25 000 
Övrigt: 90 000 / 30 000 
Totalt: 750 000 /250 000 
 
Intäkter totalt tre år/per år: 
Piteå Science Park: 120 000 / 40 000 
Piteå kommun: 225 000 / 75 000 
Sparbanken Nord: 225 000 / 75 000 
In kind: 180 000 / 60 000 
Totalt: 750 000 / 250 000 
 
Medfinansiärer: 
Sparbanken Nord, Piteå kommun, Piteå Science Park samt ett stort antal forskare och 
anställda från bl. a RISE, Luleå Tekniska Universitet, Umeå universitet samt övrigt lokalt 
näringsliv, som till stor del är med in kind (med tjänster) 
 
Bakgrund: 
Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-
kommissionen. I 340 städer över hela Europa erbjuds aktiviteter där allmänheten träffar 
forskare och upptäcker hur spännande och vardagsnära forskning kan vara. ForskarFredag är 
Sveriges mest spridda vetenskapsfestival. 
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Under dagen och kvällen möts besökare och forskare genom experiment, workshops, prova-
på-aktiviteter, vetenskapsshower, tävlingar, samtal, utställningar, science cafés och mycket 
mer på ett 30-tal orter runt om i Sverige, varav Piteå är en av dem. 
 
ForskarFredag genomfördes för första gången med Piteå Science Park som huvudman 2018. 
Liksom tidigare år sköter Vetenskap och Allmänhet den nationella samordningen och Piteå 
Science Park står för det lokala innehållet. 
 
Målgrupperna har från starten varit gymnasielever och allmänhet, den lokala forskningen har 
varit i fokus vad gäller programmet. Speciellt har den lokala forskningsbredden visats och 
vilka möjliga vägar som finns när det gäller elevernas val av yrke och vidare studier. Fokus 
har även legat på mötet mellan elever, näringsliv och forskning genom flertalet studiebesök. 
Senaste året fick forskarna besöka eleverna digitalt pga. pandemin, men med god vilja och 
förberedelser gick det även då att interagera, aktivera och väcka intresse. 
 
Under gånga åren har eleverna fått komma i kontakt med forskning via besök hos Orgel 
Acusticum, Solvåg, Luleå Tekniska Universitet, Smurfit Kappa, LTU Green Fuels, RISE, 
PodComp och Arctic game Lab, för att nämna några. De har även fått träffa den ideella 
föreningen Unga Forskare, vilket ger elever med intresse för fortsatta studier ett sammanhang 
att möta likasinnade i och att tävla med sitt examensarbete. Allmänheten har fått ta del av 
lokal skolforskning och forskning kring skönlitteraturens betydelse, forskning kring 
gamification och även fått visningar av Orgel Acusticum och Solvåg. Barnen har erbjudits 
naturaktiviteter, läs och pysselhörna, barnteater och dansworkshop, allt kopplat till forskning 
på ett lekfullt sätt. 
 
ForskarFredag framåt: 
Under 2022 är inriktningen att ta ForskarFredag i Piteå till ytterligare en nivå. Utvärderingen 
visar tydligt att eleverna saknat möjligheten till fysiska träffar under 2020/2021. 
Förhoppningen detta år är att återigen kunna erbjuda fysiska träffar i större utsträckning. Piteå 
Science Parks erfarenhet, tillsammans med Studio Acusticum, att arrangera såväl digitala som 
hybrida event gör att interaktiva moment kommer att erbjudas oavsett pandemiläget framgent. 
Styrkan med digitala/hybrida evenemangen är att även personer på annan plats har möjlighet 
att delta. Ortens forskningsinstitut samt näringslivet planerar att vara fortsatt involverade. Det 
ger dessa tillsammans med universitetet ett tillfälle att visa upp vad de gör för en bredare 
allmänhet och skolungdomar i synnerhet. Forskarfredag är ett viktigt verktyg för att skapa 
intresse för forskning. Det är också ett ypperligt tillfälle att visa upp Piteå som forsknings 
stad. Samarbete med Campus Piteå ligger också nära till hands och kan fungera som en del i 
framtida studentrekrytering. 
 
AGENDA 2030 och de globala målen genomsyrar på ett självklart sätt hela ForskarFredag, 
såväl nationellt som lokalt. Evenemangen uppmuntrar och informerar om utbildning. 
Forskningen i sig är viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Allas rätt till utbildning, men också 
som en neutral part vad gäller informationsspridning och kunskap. Ökad utbildning leder i sin 
tur till ökad jämställdhet. Målet är att göra evenemanget så tillgängligt som möjligt. Både på 
plats genom att erbjuda skolorna transporter och att välja lättillgängliga lokaler för de publika 
evenemangen samt genom att erbjuda digitala lösningar och föreläsningar. 
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Planerade teman för kommande ForskarFredag är: En friskare och bättre värld 2022 och 2023 
samt Människan, hälsan och havet, vilka båda går att relatera till flera av de globala målen. 
 
Dessa breda teman ger oändliga möjligheter att visa upp innovativ transdisciplinär forskning 
och dess inverkan på alla aspekter av människors dagliga liv, såväl som framtida 
karriärmöjligheter. Aktiviteter kring temat kommer särskilt att bidra till att lyfta fram 
samhälleliga utmaningar och forskningens nyckelroll för att ta itu med dem, t.ex. 
klimatförändringar, hållbar utveckling och hälsa. Som lokal arrangör kan man välja hur 
man vill lyfta teman och bygga verksamhet kring lokal forskning. 
 
Samarbetet med Strömbacka gymnasieskola är etablerat och en kontinuerlig dialog sker för att 
utveckla arrangemanget. Förhoppningsvis så kommer även Grans Naturbruksskola att kunna 
lägga in detta evenemang i sitt schema. Grundskolan har senaste året erbjudits besök av 
forskare via digitalt möte tack vare bokningsplattformen ”Låna en forskare”. Detta kommer 
fortsättningsvis att erbjudas. 
 
För den breda allmänheten har utvärdering visat att en familjeeftermiddag vid Studio 
Acusticum är uppskattat och besökarna ser platsen som lättillgänglig för alla och det finns 
fina ytor kopplade till forskning även för utomhusarrangemang. Närheten till LTU:s lokaler är 
också värdefull. Programutbudet ska locka den breda allmänheten, med anknytning till temat 
för året. Eventuellt kommer också en Näringslivsfrukost ha forskning som tema. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen är positiv till arrangemanget och framför allt att 
gymnasieelever får en inblick i forskningsvärlden och även den forskningsverksamhet som 
bedrivs i Piteå. Arrangemanget fyller också en viktig funktion för att sprida kunskap om 
forskning generellt och mer specifikt om Piteås forskningsinstitut till allmänheten. 
 
Kommunledningsförvaltningen förutsätter att Piteå Science Park fortsättningsvis undersöker 
möjligheterna till medfinansiering från fler aktörer, däribland via de kommande 
strukturfondsprogrammen. Piteå kommuns medfinansiering ligger i proportion till övriga 
medfinansiärer och den nytta arrangemanget har för att sprida information om forskning till 
Piteås gymnasielevelever och till en bredare allmänhet. 
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§ 31 
 

Avsägelse ledamot föreningsrepresentant - Förebygganderådet 
Diarienr 18KS739 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Johanna Löfgrens avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Förebygganderådet. 
 
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle. 
 
Ärendebeskrivning 
Johanna Löfgren har avsagt sig uppdraget som ledamot och representant för Sällskapet 
Länkarna i Förebygganderådet. 
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§ 32 
 

Avsägelse ledamot (S) - Plan- och tillväxtkommittén 
Diarienr 18KS813 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Jonas Lindbergs (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Plan- och tillväxtkommittén. 
 
Kommunstyrelsen utser Magnus Nyström (S) till ledamot i Plan- och tillväxtkommittén för 
resterande del av mandatperioden.  
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Lindberg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Plan- och tillväxtkommittén. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens nominerar 2022-02-23 § 23 Magnus Nyström (S) till ledamot i 
Plan- och tillväxtkommittén. 
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§ 33 
 

Årsredovisning av Kommunstyrelsens förvaltning 2021 
Diarienr 22KS6 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Årsredovisning Kommunstyrelsen 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2021 
för Kommunstyrelsen enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Kommunstyrelsen 2021 
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§ 34 
 

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2021 enligt 6 kap 9 
§ kommunallagen 
Diarienr 22KS63 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten inom Piteå Kommunföretag AB, Piteå 
Näringsfastigheter AB, AB Furunäsets Fastigheter, Hedfastigheter i Piteå AB, Nevatko AB, 
Norrfab i Piteå AB, Trähallen AB, YouCall Sverige AB, Mallita i Piteå AB, AB PiteEnergi, 
PiteEnergi Handel AB, Lillpite Kraft AB, Norrgasol AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, Piteå 
Renhållning och Vatten AB, Piteå Science Park AB samt Nolia AB under 2021 varit förenliga 
med de fastställda kommunala ändamålen för respektive bolag samt utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 6 kap 9 § kommunallagen, ska Kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant 
aktiebolag som avses i 10 kap 2 § kommunallagen, pröva om den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om Kommunstyrelsen 
finner att så inte är fallet, ska Kommunstyrelsen lämna förslag till Kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 
  
Den av Kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorn i respektive bolag har särskilt 
granskat bolagets verksamhet utifrån de begränsningar som de kommunala befogenheterna 
anger. Utöver detta har varje bolagsstyrelse lämnat en bolagsstyrningsrapport för det gångna 
året. I denna intygas att respektive bolags verksamhet bedrivits i enlighet med den 
kommunala kompetensen. 
  
Utifrån det inhämtade underlaget kan konstateras att det saknas anledning för 
Kommunstyrelsen att bedöma att bolagens verksamhet har överskridit de kommunala 
befogenheterna, varför det inte heller finns behov av att föreslå Kommunfullmäktige att vidta 
åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsstyrningsrapporter koncernen Piteå Kommunföretag AB 2021 
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§ 35 
 

Anmälda handlingar  
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda handlingar. 
 

Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunstyrelsen. 
 

Anmälda handlingar 
 BUN protokoll 2022-02-23 (dnr 22KS38-2) 

 Uppföljning av ägardirektiv - Energikontor Norr AB (dnr 22KS1-2) 

 Remiss - En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) (dnr 22KS102-3) 

 Remiss av förslag till reviderad lokal utvecklingsstrategi Skellefteå 2030 (dnr 22KS104-2) 

 Remiss - Anpassningar till EUs marknadskontrollförordning del 2 (dnr 21KS583-2) 

 Näringslivsrådets protokoll 2022-02-01 (dnr 22KS116-1) 

 Granskningsrapport - IT-säkerhet (dnr 22KS117-1) 

 Slutdokument granskning av IT-säkerhet (dnr 22KS117-2) 

 Revisionens svar på kommunstyrelsens yttrande över granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter 
och kontroll av bisysslor (dnr 21KS318-10) 

 Revisionens svar på yttrande över granskning av arbetet med barnkonventionen (dnr 21KS463-6) 

 Granskningsrapport - Bolagsstyrning ur ett koncernperspektiv (dnr 22KS118-1) 

 Slutdokument granskning av bolagsstyrning ur ett koncernperspektiv (dnr 22KS118-2) 

 Remiss - Aktivitetskravet i plan- och bygglagen (dnr 21KS590-3) 

 Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet Södra Norrbotten 220128 (dnr 22KS124-1) 

 VD-rapport styrelsemöte Samordningsförbundet Södra Norrbotten 220128 (dnr 22KS124-2) 

 Årshjul Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2022 (dnr 22KS124-3) 

 Policy för tjänsteköp Samordningsförbundet Södra Norrbotten (dnr 22KS124-4) 

 Slutrapport Operation Bokstöd (dnr 22KS133-1) 

 Remiss - Genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för ytbehandling med organiska 
lösningsmedel och behandling av trä och träprodukter med kemikalier (dnr 22KS122-1) 

 Patientnämndens protokoll 2022-02-17 (dnr 22KS1-3) 

 Patientnämndens årsberättelse 2021 (dnr 21KS1-63) 

 Regel för ersättning till stödpersoner Patientnämnden (dnr 22KS1-4) 

 Rapport Klagomål på vården som rör barn 2021 Patientnämnden (dnr 22KS1-5) 

 Patientnämndens plan 2021-2023 (dnr 22KS1-6) 

 Patientnämndens internkontrollplan 2022 (dnr 22KS1-7) 

 Patientnämndens plan 2022-2024 (dnr 22KS1-8) 
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§ 36 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 
 

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

Delegationsbeslut 
 Delegationsbeslut upphandling - Ängsvägen: Ombyggnation av väg och VA (dnr 22KS114-1) 

 Anvisning för samverkan med andra kommuner (dnr 21KS405-2) 

 Anmälan och beslut om bisyssla (dnr 22KS18-2) 

 Tilldelningsbeslut upphandling  - Konsulttjänst penetrationstest infrastruktur (dnr 22KS145-1) 
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§ 37 
 

Medborgarförslag - Covidbidrag till alla lärare 
Diarienr 21KS164 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om Covidbidrag till alla lärare. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag med 318 underskrifter har lämnats in om Covidbidrag i form av 
ekonomisk ersättning till alla lärare. 
 
Förslagsställarna anger i sitt förslag att: 
Nu har vi levt med Covid-19 under mer än ett års tid. Under denna period har skolan och 
förskolan varit öppna och fortsatt bedriva sin verksamhet. Från början sades det från 
Folkhälsomyndigheten att barn inte smittar, men det har man nu konstaterat att de gör. Alla vi 
som jobbar med barn och ungdomar har då jobbat med denna smittorisk, utan möjlighet att 
kunna jobba hemifrån eller hålla det rekommenderade avståndet. 
 
Lärare är en yrkesgrupp som förlorat pengar på denna pandemi, då de inte kunnat jobbat 
hemifrån utan varit i händerna på långa provsvarstider vid minsta symtom; Personalen är i 
dagsläget slitna och är i stort behov av en uppmuntran från arbetsgivaren. 
 
Piteå vill vara en attraktiv arbetsgivare och bör då gå före kranskommunerna genom att ge 
sina lärare (från förskolan till gymnasiet) en Covid-bonus, i form av en engångssumma. 
 
Kommunfullmäktige har den 22 mars 2021 § 51 överlämnat medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beslut. 
------ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 14 april 2021 
Under hela pandemin har alla anställda fått ställa om och på olika sätt säkerställa att Piteå 
kommun kan leverera de välfärdstjänster som medborgarna har rätt till. Det har inneburit stora 
påfrestningar för många yrkesgrupper, där både arbetsbelastning och oro för att bli smittad av 
Covid-19 har varit påtaglig. 
 
Arbetsgivarens ansvar att ständigt arbeta för att säkerställa en god arbetsmiljö har 
intensifierats under pandemin. Riskbedömningar har genomförts och åtgärder har vidtagits för 
att skapa en så bra arbetsmiljö som är möjligt. De som har haft behov av stöd från 
företagshälsovården har erbjudits sådan. 
 
Att någon särskild yrkesgrupp skulle få ekonomisk ersättning på grund av pandemin är inte 
aktuellt. Arbetsgivaren kan under inga omständigheter kompensera med lön för en upplevd 
besvärlig eller svår arbetssituation, arbetsgivarens ansvar är att så långt det bara är möjligt 
säkerställa en god arbetsmiljö. 
 
Mot den bakgrunden föreslår Kommunledningsförvaltningen att Kommunstyrelsens avslår 
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medborgarförslaget. 
 
Kommunalrådet Patric Lundström (S) anför följande: 
”Först av allt vill jag som kommunalråd, men framförallt som medborgare, i Piteå tacka alla 
kommunanställda för en stor insats med att hålla välfärden och samhället igång på ett mycket 
bra sätt hittills under pandemin. Coaronapandemin har gjort att många verksamheter har varit 
pressade och utsatta. Inom kommunen har vi väldigt många samhällsviktiga tjänster, där 
lärarna är en av dom. Vår strategi under pandemin har varit att inte ställa in utan att ställa om. 
Det har i sig ställt höga krav på kommunens verksamheter men varit väldigt lyckat och alla 
verksaheter har verkligen ställt upp och levererat. Piteå kommun som arbetsgivare har lagt ner 
mycket tid och resurser på att följa pandemins utveckling och på bästa sätt erbjuda en god 
arbetsmiljö även under dessa förändrade förutsättningar. Lönesättning tycker jag dock ska 
vara en fråga mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna, här ska politiken till så 
stor del som möjligt hålla sig undan. 
 
Jag föreslår därför att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om särskilt covidbidrag 
till alla lärare.” 
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§ 38 
 

Årsredovisning 2021 – Piteå Kommunföretag AB 
Diarienr 22KS64 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Kommunföretag AB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Kommunföretag AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Piteå Kommunföretag AB 
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§ 39 
 

Årsredovisning 2021 – Piteå Hamn AB 
Diarienr 22KS68 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Hamn AB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Hamn AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Piteå Hamn AB 
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§ 40 
 

Årsredovisning 2021 - Nolia AB 
Diarienr 22KS70 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Nolia AB 
för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Nolia AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Nolia AB 
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§ 41 
 

Årsredovisning 2021 - Piteå Renhållning och Vatten AB 
Diarienr 22KS69 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Renhållning och Vatten AB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Renhållning och Vatten AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Piteå Renhållning och Vatten AB 
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§ 42 
 

Årsredovisning 2021 - Piteå Science Park AB 
Diarienr 22KS71 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Science Park AB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Science Park AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Piteå Science Park AB 
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§ 43 
 

Årsredovisning 2021 - AB PiteBo 
Diarienr 22KS66 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB 
PiteBo, för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för AB PiteBo, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning AB PiteBo 
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§ 44 
 

Årsredovisning 2021 – AB PiteEnergi 
Diarienr 22KS65 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB 
PiteEnergi för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för AB PiteEnergi, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning AB PiteEnergi 
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§ 45 
 

Årsredovisning 2021 - PiteEnergi Handel AB 
Diarienr 22KS78 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 
PiteEnergi Handel AB för räkenskapsåret 2021 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för PiteEnergi Handel AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning PiteEnergi Handel AB 
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§ 46 
 

Årsredovisning 2021 - Norrgasol AB 
Diarienr 22KS77 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Norrgasol 
AB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Norrgasol AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Norrgasol AB 
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§ 47 
 

Årsredovisning 2021 - Lillpite Kraft AB 
Diarienr 22KS74 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Lillpite 
Kraft AB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Lillpite Kraft AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Lillpite Kraft AB 
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§ 48 
 

Årsredovisning Piteå Näringsfastigheter AB 
Diarienr 22KS67 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Näringsfastigheter AB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Näringsfastigheter AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Piteå Näringsfastigheter AB 
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§ 49 
 

Årsredovisning 2021 - AB Furunäsets Fastigheter 
Diarienr 22KS72 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB 
Furunäsets Fastigheter för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för AB Furunäsets Fastigheter, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning AB Furunäsets Fastigheter 
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§ 50 
 

Årsredovisning 2021 - Hedfastigheter AB 
Diarienr 22KS73 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 
Hedfastigheter AB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Hedfastigheter AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Hedfastigheter i Piteå AB 
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§ 51 
 

Årsredovisning 2021 - Nevatko AB 
Diarienr 22KS75 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Nevatko 
AB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Nevatko AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Nevatko AB 
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§ 52 
 

Årsredovisning 2021 - Mallita i Piteå AB 
Diarienr 22KS146 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Mallita i 
Piteå AB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Mallita i Piteå AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Mallita i Piteå AB 
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§ 53 
 

Årsredovisning 2021 - Fermaten KB 
Diarienr 22KS158 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Fermaten 
KB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Fermaten KB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Fermaten KB 211231 inkl rev ber o lekm rev ber 
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§ 54 
 

Årsredovisning 2021 - Svenska Kompositbyn AB KB 
Diarienr 22KS159 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Svenska 
Kompositbyn AB KB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Svenska Kompositbyn AB KB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Svenska Kompositbyn AB KB 
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§ 55 
 

Årsredovisning 2021 - Norrfab i Piteå AB 
Diarienr 22KS76 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Norrfab i 
Piteå AB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Norrfab i Piteå AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Norrfab i Piteå AB 
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§ 56 
 

Årsredovisning 2021 - Trähallen AB 
Diarienr 22KS79 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Trähallen 
AB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Trähallen AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning Trähallen AB 
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§ 57 
 

Årsredovisning 2021 - KB Stadsvapnet 
Diarienr 22KS157 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för KB 
Stadsvapnet för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för KB Stadsvapnet, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning KB Stadsvapnet 
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§ 58 
 

Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2021 och 
anslagsöverföring till år 2022 
Diarienr 22KS62 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och 
koncernredovisning för år 2021 och fastställer det upprättade bokslutet. 
  
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bedömer att Piteå kommun har uppnått 
målet med God ekonomisk hushållning för år 2021 då bedömningen görs att måluppfyllelsen i 
verksamheterna är i huvudsak fortsatt god och den interna kontrollen bedöms tillräcklig. 
  
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Resultatbudgeten för 2022 
förändras avseende finansieringen med totalt +26 903 tkr, till följd av minskade premier för 
avtalspensioner (+26 000 tkr) och ökade skatteintäkter/generella statsbidrag (+903 tkr). 
  
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Resultatbudgeten förändras 
med -5 000 tkr till följd av Kommunfullmäktiges beslut om utökad budget för löneöversyn. 
  
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att till kommunens 
styrelse/nämnder bevilja anslagsöverföring från år 2021 till år 2022 enligt bilaga med 8 131 
tkr på driftbudgeten och med 52 246,4 tkr på investeringsbudgeten. 
  
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 60 000 tkr till 
reservfonden under 2022. 
  
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och styrelser 
att genomföra samt avrapportera beslutade åtgärder och uppdrag i årsredovisning 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Åsa Öberg föredrar ärendet vid Kommunstyrelsens sammanträde. 
  
 Bokslut 2021 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar och kommunala 
bolag upprättat årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för 2021. 
  
Balanskravsutredningen visar att kommunens resultat för 2021 klarar kommunallagens 
balanskrav det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna (+206 276 tkr). I resultatet ingår 
inte några underskott från tidigare år som ska återföras. Avsättning till 
resultatutjämningsreserven föreslås med 0 tkr. 
  
God ekonomisk hushållning 
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Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning, sammantaget bedöms 
verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god. Nämnderna gör bedömningen 
att den interna kontrollen varit tillräcklig inom sina respektive verksamhetsområden. 
Kommunfullmäktige bedömer att den interna kontrollen under året varit tillräcklig för 
kommunens samlade verksamhet. 
  
Anslagsöverföring till år 2022 
Styrelse och nämnder har till bokslutsberedningen lämnat in äskande om anslagsöverföring 
från år 2021 till år 2022. Föreslås att anslagsöverföring beviljas på driftbudgeten med 
8 131tkr och på investeringsbudgeten med 52 246,4 tkr för pågående projekt. 
  
Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges Kommuner och Regioners prognos från 
december 2021. Kostnadsutjämning och LSS-utjämning har justerats med SCBs definitiva 
beräkning för år 2021. AFAs styrelse har beslutat om avgiftsbefrielse för år 2022 avseende 
avtalsförsäkringar. 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-21 att utöka budgeten för löneöversyn 2022 med 
5 000 tkr för extra satsning på utbildad personal inom skola, förskola, vård och omsorg i 
Kommunals avtalsområde. 
  
Kommunens så kallade reservfond finns för att hantera framtida pensionsutbetalningar och 
när så är möjligt utifrån bland annat likviditetsförhållande bör tillskott övervägas. Utifrån 
reservfondens syfte föreslås att under 2022 tillskjuta 60 mkr till fonden. 
  
De åtgärder och uppdrag som beslutas i årsredovisningen ska genomföras och återrapporteras 
av nämnder och styrelser till Kommunfullmäktige i enlighet med sammanställningen under 
respektive nämnd/styrelses avsnitt. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning 2021 
 Anslagsöverföring 2022 Resultatbudget, drift, investering 
 Personalbokslut 2021 
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§ 59 
 

Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2023-2025 samt budget för 
2023 
Diarienr 22KS52 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för 
verksamhetsplanering 2023-2025 samt budget för 2023. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund 
(C), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD)  reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Majvor Sjölunds (C) förslag. 
  
Anteckning 
Anders Nordin (SLP) deltar inte i beslutet. 
  
  
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Åsa Öberg föredrar ärendet vid Kommunstyrelsens sammanträde. 
  
Utifrån årsredovisning 2021, gällande verksamhetsplan för innevarande period 2022-2024 
samt genomförd omvärldsanalys har förslag till riktlinjer utarbetats för perioden 2023-2025. 
 
Förändringarna jämfört med tidigare års riktlinjer för aktuell planperiod är i huvudsak: 
 
Antalet övergripande mål föreslås minskas till nio samt mål för personal och ekonomi. Av de 
övergripande målen föreslås fyra mål vara prioriterade och övriga fem mål är riktade till 
nämnder och bolag. 
 
De ledningsuppdrag som riktas till kommunchef och VD Piteå kommunbolag AB föreslås 
minskas till tre och ska bidra till att stärka förutsättningarna till att uppfylla de prioriterade 
målen. 
 
Resultatet föreslås ska uppgå till minst 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Sjukfrånvaro föreslås till max 4,5 procent vid utgången av 2023. 
 
Nämnderna ska klara verksamheten utan tillkommande äskanden. Alla styrelser och nämnder 
har ett gemensamt ansvar att arbeta kostnadseffektivt, med återhållsamhet och i samverkan 
med andra. 
 
Kommunen står inför omfattande investeringsbehov kommande år. Beslutad Verksamhets-
plan för 2022-2024 med investeringsnivåer över 250 mkr per år för hela planperioden ligger 
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som grund inför kommande investeringsbeslut i Verksamhetsplan 2023-2025. Behov finns att 
ta höjd för framtida investeringsprojekt avseende större etableringar, den gröna omställningen 
och välfärds- och samhällsutvecklingen. Totalt investeringsutrymme, för egenfinansierad 
samt lånefinansierad del, per år för planperioden föreslås till ca 350 mkr. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Komunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
tillägget att till "Övriga uppdrag" lägga ett uppdrag till samtliga nämnder och bolag: Beskriva 
hur utfallet i SCB-medborgarenkät 2021 beaktas i förslag till verksamhetsplan 2023-2025 och 
budget 2023. 
  
Majvor Sjölund (C): Avslag till Komunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag till 
förmån för Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets förslag till riktlinjer för budget 2022 och 
VEP 2022-2024. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Helena Stenbergs (S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för verksamhetsplanering 2023-2025 samt budget för 2023 
 Riktlinjer för verksamhetsplanering 2023-2025 samt budget för 2023 - Bilaga 4-6 
 Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets förslag till riktlinjer för budget 2022 och VEP 

2022-2024 
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§ 60 
 

Taxa för egenavgift i samband med arbetsresor 
Diarienr 22KS93 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avtal tecknas med 
Länstrafiken i Norrbottens län om särtaxa för resenärs egenavgifter i samband med 
arbetsresor för daglig sysselsättning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att ta fram och teckna avtal med Länstrafiken i Norrbottens län om särtaxa för resenärs 
egenavgifter i samband med arbetsresor för daglig sysselsättning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att egenavgiften i samband med 
arbetsresor för daglig sysselsättning ska uppgå till 26,50 kr per enkel resa. 
  
Anteckning 
Agnetha Eriksson (S) deltar inte i beslutet.  
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har från och med 2021-01-01 överlåtit till Regionala 
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län (RKM) att ansvara för all myndighetsutövning 
och handläggning av färdtjänst i Piteå kommun. RKM bedömer och beslutar om sökandes rätt 
till färdtjänst och delegerar ansvaret för trafikutövning till Länstrafiken i Norrbotten AB 
(LTNBD). 
 
Detta innebär i korthet att: 
- RKM ansvarar för myndighetsutövning. 
- LTNBD ansvarar för trafikutförande, trafikkvalitet och upphandling/avtal med 
trafikoperatör. 
- Piteå kommun äger kostnadsansvaret och beslutar också om brukares rätt till daglig 
sysselsättning. Beslut om rätt till daglig sysselsättning är en förutsättning för att ha rätt till 
arbetsresor. 
 
I samband med kommunens beslut att överlåta färdtjänsthandläggning till RKM beslutade 
också kommunen att RKM:s och LTNBD:s taxor för färdtjänst skulle tillämpas. 
 
Piteå kommun har, under tid som kommunen själv ansvarade för färdtjänst i Piteå kommun, 
tillämpat egenavgifter för arbetsresor till daglig verksamhet som understiger RKM:s och 
LTNBD:s. Kommunen upplever att resenären/brukaren drabbas av orimligt höga kostnader 
varför Samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att ta fram särtaxor (särskilda taxor för 
egenavgift för resor till daglig verksamhet). 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en fast egenavgift för arbetsresor om 26,50 kr/resa 
oberoende av avstånd/resans längd. Den ökade subventioneringen som särtaxan innebär, 
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medför en merkostnad för Samhällsbyggnadsnämnden om minst 140 tkr/år (påverkas av 
antalet resor). Från och med 2022 har Samhällsbyggnadsnämnden medgetts en årlig 
ramökning om 200 tkr för att täcka den uppkomna merkostnaden. 
 
För att RKM och LTNBD ska tillämpa särtaxor för Piteå kommuns arbetsresor måste avtal 
tecknas mellan parterna. Avtalet tas fram gemensamt av Piteå kommun och RKM. 
___________________________________ 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-01-19 § 13 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Länstrafiken i 
Norrbottens län ska tillämpa särtaxor för resenärs egenavgifter i samband med 
arbetsresor. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att egenavgiften ska 
uppgå till 26,50 SEK per enkel resa och ska tillämpas från och med 2022-03-01. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnad i 
uppdrag att ta fram ett avtal för särtaxor som ska tecknas av Piteå kommun och 
Länstrafiken i Norrbotten AB. 
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§ 61 
 

Avgifter inom offentlig plats, dispenser och parkering 
Diarienr 21KS606 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Avgifter inom offentlig plats, 
dispenser och parkering. 
 
Ärendebeskrivning 
Indexuppräkning 
Kommunens avgifter inom offentlig plats ska regleras årligen utifrån Statistiska centralbyråns 
konsumentprisindex (KPI). Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14 § 284 att 
Samhällsbyggnadsnämnden årligen får indexuppräkna taxan upp till konsumentprisindex 
(KPI). Basmånad för indexuppräkningen är oktober 2011. 
 
Indexuppräkningen av taxorna för offentlig plats ska utföras årligen enligt beslut med oktober 
2011 som basmånad. Det innebär att indexuppräkning utförs under november och för att 
dessa ska hinna fastställas innan årsskiftet finns behov av delegering till trafikhandläggare och 
trafikingenjör. 
 
Förslag till ändring av taxa för semisnabbladdning av elbilar 
Samhällsbyggnad ett behov att revidera det styrande dokumentet Avgifter inom offentlig 
plats, dispenser och parkeringar för att förtydliga och aktualisera underlaget, i syfte att 
underlätta arbetet vid handläggning och debitering. Till följd av detta har Samhällsbyggnad 
tagit fram ett reviderat förslag på dokumentet. 
 
Samhällsbyggnad föreslår ändring av taxan för semisnabbladdning av elbilar. Eftersom Piteå 
kommun ännu inte upphandlat någon separat betalfunktion för laddning av elfordon har den 
nu gällande minuttaxan upplevts vara alldeles för hög beroende på vilket fordon som laddar. 
Därför föreslår Samhällsbyggnad att kommunen tillämpar taxa 14, samma taxa som för 
normalladdning tills en separat betalfunktion upphandlats. 
 
Förslag till ändring av taxa för semisnabbladdning framgår på sidan 8 i det styrande 
dokumentet. 
 
Beslutsunderlag 

 Avgifter inom offentlig plats dispenser och parkering 
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§ 62 
 

Plan för rätt fart 
Diarienr 22KS92 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Plan för rätt fart. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund 
(C), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Majvor Sjölunds (C) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har sett över hastighetsplanen ”Plan för rätt fart i Piteå” eftersom 
den är giltig till och med 20 juni 2022 och därför är i behov av en översyn. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att hastighetsplanen fortfarande är aktuell och ett bra 
stöd vid beslut och val av nya hastigheter i Piteå kommun. Några små justeringar i texten 
behöver dock utföras. 
 
Samhällsbyggnad föreslår följande förändringar: 
- 1.2 Syfte. Text om attraktiv och uthållig kommun har tagits bort. 
- 1.3 Omfattning och avgränsning. Text om gator utanför tättbebyggt område har lagts till. 
- 1.4 Metod. Textjustering. 
- 1.6 Mål. Målen har uppdaterats. 
- 2.3 Trafiksäkerhet. Textjustering och källhänvisning. 
- 2.4 Trygghet. Textjustering. 
- 2.5 Miljö och hälsa. Textjustering samt lagt till text om trafikbuller. 
- 4 Val av hastigheter. Textjustering för varje hastighetsval. Text uppdaterad utifrån 
delegationsordning. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunens styrande dokument behöver hållas korta och koncisa för att vara lätta att ta till 
sig och efterlevas. Berättande delar och bakgrundsbeskrivningar bör därför hållas så korta 
som möjligt utan att förståelsen går förlorad. Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån 
det följande förändringar: 
- 1.5 Samråd. Stryks 
- 2. Hastighetens betydelse. Sammanfattas i nytt stycke under 1.2 Syfte. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
  
Majvor Sjölund (C): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
följande ändring under 1.6 Mål: 
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Stryk sjätte punkten: Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 
Omformulera fjärde punkten till följande lydelse: Piteå ska vara en barnvänlig kommun 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Plan för rätt fart 
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§ 63 
 

Riktlinjer för bebyggelsen Piteå centrum 
Diarienr 21KS607 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för bebyggelse Piteå 
centrum. 
 
Ärendebeskrivning 
Övre Norrmalm har en speciell karaktär som är värd att värna om. Områdets centrala läge i 
Piteå gör att det finns ett intresse för förtätning. Tillskapandet av bostäder är nödvändigt med 
tanke på att Piteå ska kunna växa och uppnå befolkningsmålet om 46 000 invånare år 2030 
respektive 50 000 invånare år 2050. Riktlinjer för bebyggelsen ska i denna process bidra till 
att bevara och utveckla en attraktiv stadsmiljö. 
 
Kommunfullmäktige har 2020-06-22, § 135, antagit reviderade riktlinjer för Piteå centrum där 
delar av Övre Norrmalm ingår. Av tidsmässiga skäl var det inte möjligt att inkludera alla delar 
av området i den revideringen. Samhällsbyggnadsnämnden har av den anledningen gett 
Samhällsbyggnad, Planeringsavdelningen, i uppdrag att ta fram riktlinjer för bebyggelsen för 
kvarvarande delar av Övre Norrmalm. 
 
För att minska antalet dokument föreslår Samhällsbyggnad att Riktlinjer för bebyggelse för 
delar av Övre Norrmalm blir en del i Riktlinjer för bebyggelse Piteå centrum. 
 
Samråd om förslaget har skett genom digitala möten med AB PiteBo, BD Fastigheter AB och 
AB RAWI, som alla har ett stort fastighetsbestånd i området. I övrigt har samråd skett med 
kommunens parkavdelning (Kultur, park och fritid) och förvaltningsinternt inom 
Planeringsavdelningen (Samhällsbyggnad). 
__________________________________________ 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-12-09 § 196: 
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Riktlinjer för bebyggelse för Piteå centrum, 
kompletterade med Övre Norrmalm. 
2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar Riktlinjer för bebyggelse för Piteå centrum, 
kompletterade med Övre Norrmalm till Kommunfullmäktige för antagande. 
3. Kommunfullmäktige upphäver gällande riktlinjer för bebyggelse Piteå centrum i samband 
med antagandet av nya riktlinjer. 
 
Yrkanden 
Marika Berglund (C), Majvor Sjölund (C) och Helena Stenberg (S): Bifall 
till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med följande ändringar: 
  
Under 3.2.3 Specifika riktlinjer för delområdet Norrmalm, ändra femte punkten till följande 
lydelse: Norrmalms traditionella taklandskap ska värnas. Takkupor och tekniska 
anläggningar, exempelvis solceller, ska utformas så att de smälter in i miljön. 
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I rubriken 3.2.4.3 och efterföljande stycke, formulera om "andra sidan Djupviksgatan" till 
"norra sidan Djupviksgatan". 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för bebyggelse Piteå Centrum 
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§ 64 
 

Plan för kommersiell service i gles- och landsbygd 
Diarienr 21KS401 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Plan för kommersiell service i gles- 
och landsbygd. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har ett ansvar för kommuninvånarnas varuförsörjning, med den övergripande 
målsättningen att trygga en god dagligvaru- och drivmedelsförsörjning. Detaljhandeln i 
kommunen genomgår förändringar när tätortshandeln konkurrerar om landsbygdshandelns 
kundunderlag, förändringar i handelsstrukturen har även effekter som påverkar den 
kommunala verksamheten. 
 
För att butiker och lanthandlare ska komma i fråga för statligt, och i viss mån även 
kommunalt, ekonomiskt stöd måste kommunen ha planerat varuförsörjningen på ett sådant 
sätt att behovet av stöd kan bedömas. 
 
För att kommunen ska kunna påverka utvecklingen i en riktning som invånarna önskar är det 
viktigt att den har en beredskap inför förändringar som sker. År 2018 antog 
Kommunfullmäktige fem fördjupade översiktsplaner. De fem landsbygdscentra fungerar som 
serviceorter till sitt omland. I den beskrivs vilken service som idag finns och vilken service 
som vi önskar kvarstår. 
 
Kommunen har i och med de fördjupade översiktsplanerna breddat varuförsörjningsplanen 
och integrerat den kommersiella servicen med annan grundservice, exempelvis skolor och 
vårdinrättningar. I ett framtids- och utvecklingsperspektiv är tillgång till offentlig service ofta 
lika betydelsefullt som dagligvarubutikens existens och fortlevnad. 
 
Utöver de fem landsbygdscentra finns ytterligare tre byar som har en betydande service för 
Piteås landsbygd. 
 
Serviceplanen ska ses som ett komplement till de fördjupade översiktsplanerna för 
landsbygdscentra. 
___________________________ 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-12-09 § 210: 
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner reviderad serviceplan för Piteå kommun. 
2. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar det styrande dokumentet vidare till 
Kommunfullmäktige för antagande. 
 
Yrkanden 
Brith Fäldt (V) och Majvor Sjölund (C): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott med följande tillägg sist i andra stycket "Uppdrag och syfte": För att få ett 
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robust och säkert bredband krävs fortsatt bredbandsutbyggnad och förbättrad mobiltäckning 
då delar av kommunen idag har brister inom detta område. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Plan för kommersiell service för gles- och landsbygd 
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§ 65 
 

Motion (C) – upprätta en fiskevårdsplan 
Diarienr 19KS715 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen om att upprätta en 
fiskevårdsplan. 
  
Reservation 
Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Johnny Åström 
(SJV), Helén Lindbäck (KD) och Anders Nordin (SLP)  reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Majvor Sjölunds (C) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamot Majvor Sjölund (C) har inkommit med en motion och yrkar att 
Piteå kommun upprättar en fiskevårdsplan. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
I Piteå kommun finns många sjöar och vattendrag från höglandet i väster ända ned till 
Bottenviken i öster. De många vattendragen är av olika beskaffenhet, har varierande 
ekologisk status och i vissa vatten finns det vandringshinder efter tidigare generationers 
vattenbruk som omöjliggör en naturlig fiskreproduktion. 
 
Det finns ingen samlad information om kommunens vatten, vilket får anses vara en stor brist. 
Om vi inte vet hur våra vatten ser ut, så vet vi heller inte vilka åtgärder som är nödvändiga att 
vidta om vi vill öka möjligheter för fritidsfiske och utveckla naturnära turism. Det behövs en 
fiskevårdsplan som kartlägger kommunens vatten. 
 
En fiskevårdsplan skulle bidra till arbetet för att nå det nationella och regionala miljömålet; 
Levande sjöar och vattendrag samt öka den biologiska mångfalden. Med en plan, skapas 
ökade möjligheter till landsbygds- och näringslivsutveckling. 
__________ 
Kommunfullmäktige har den 17 februari 2020, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
__________ 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 27 oktober 2021, § 166 
Att ta fram en fiskevårdsplan (fvp) för hela kommunen är ett stort arbete och tar flera år att 
färdigställa. Beräknad kostnad för arbetet är ca 3 mkr. Detta är alltför resurskrävande i nuläget 
och Samhällsbyggnadsnämnden kan därför inte prioritera detta inom befintlig ram. 
 
För att göra en fiskevårdsplan behövs initialt en sammanställning av potentiella fiskevatten 
inom kommunen. Detta urval baseras på vattnens (vattendrag och sjöar): 
- storlek 
- tillgänglighet 
- fiskbestånd 
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- ägarförhållanden. 
 
De utvalda vattnen ska sedan inventeras med avseende på fiskbeståndens kvalitet (t.ex. 
kondition, artsammansättning, artfördelning) samt hur intresserade fiskerättsägarna är att ingå 
i ett gemensamt projekt för att öka antalet betalande sportfiskare inom kommunen. 
 
En fiskevårdsplan innehåller, förutom de data som finns i en fiskeguide, även en plan på hur 
dessa fiskevatten ska förvaltas för att få till ett ekonomiskt såväl som ekologiskt hållbart fiske. 
Det innebär en initial inventering samt uppföljning på fiskbeståndens utveckling utifrån 
fångstrapportering och nya provfisken. 
 
Det innefattar fiskeförbättrande åtgärder (ingen utplantering) såsom: 
- anordnande av lekområden för fisken både i sjöar och i vattendragen 
- eventuellt periodvis freda vissa vatten eller områden 
- införa fiskeförbud i vissa områden som är viktiga som uppväxtområden 
- reglera antalet fiskare i vissa vatten. 
 
Allt detta sköts och beslutas utifrån fiskbeståndens utveckling. Med andra ord innebär en 
fiskevårdsplan en lång initial arbetsinsats att få till stånd, men senare även mycket 
engagemang och arbete för att det ska fungera på ett bra sätt. För att detta ska vara möjligt ska 
samtliga ingående vattenrätts- eller fiskerättsägare samtycka till någon form av gemensam 
förvaltning som beslutas i samband med att fiskevårdsplanen tas fram. 
 
Naturligtvis har Piteälven stor potential att bli ett attraktivt sportfiskevatten som kan locka 
många sportfiskeintresserade turister. Det har tidigare gjorts försök vad gäller gemensamt 
fiske och kort i Piteälven, typ fiskevårdsförening. Det har fallit på att alla fiskerättsägare inte 
varit intresserade av ett samarbete eller att alla inte bjuds in eftersom de inte har ”tillräckligt 
intressanta vatten” att erbjuda. För att en fiskevårdsplan ska fungera bra i Piteälven behövs att 
de flesta längs älven är intresserade och villiga att dra år samma håll, men det har som sagt 
inte lyckats hitintills. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 21 december 2021 
I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att avslå ett medborgarförslag om att upprätta en 
kommunal fiskevårdsplan. Samtidigt beslutades om att Samhällsbyggnadsnämnden fick i 
uppdrag att samordna en utredning om hur sportfiske kan utveckla kommunen. Uppdraget 
planeras slutredovisas under första halvåret 2022 men delredovisningar har indikerat att det 
varit svårt att få enighet bland byar och fiskevårdsområden för att kunna göra en 
fiskevårdsplan, något som Samhällsbyggnadsnämnden även bekräftar i sitt yttrande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har idag uppdraget att jobba med fiskevårdsföreningarna för att 
utveckla fiskevården. Utvecklingen av fiskevårdsfrågor sker hos de fiskevårdsföreningar som 
beviljas stöd för sin verksamhet och sina anläggningar. Förvaltningen samordnar det 
kommunala stödet till aktiva föreningar, marknadsför anläggningar och föreningarnas 
aktiviteter som en del av det kommunala folkhälsoarbetet. 
 
Förutsättningarna har inte på något betydande sätt förändrats sedan 2018 när 
Kommunfullmäktige tog ställning i denna fråga varför Kommunledningsförvaltningen 
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föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
__________ 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Fritidsfiske är ett intressant utvecklingsområde både för medborgare i kommunen och för 
ökad turism. Kommunen jobbar idag tillsammans med fiskevårdsföreningarna för att skapa 
attraktiva fiskeområden. Att sammanställa en kommunal fiskvårdsplan är ett betydande arbete 
och det kräver även en samsyn med fiskevårdsföreningarna för att få önskad effekt. Med det 
utvecklingstryck som redan ligger på Samhällsbyggnadsnämnden ser jag inte idag att 
upprättandet av en fiskevårdsplan är ett prioriterat område utan de resurser vi har kan göra 
större nytta genom att t.ex. stärka planframförhållning för boende och företag. 
 
Sammantaget konstaterar jag att det i samverkan med fiskevårdsföreningarna redan finns ett 
aktivt arbete med att förbättra förutsättningarna för fritidsfiske och att förhållandena inte 
förändrats sedan Kommunfullmäktige 2018 beslutade att inte arbeta fram en kommunal 
fiskevårdsplan, varför jag föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.” 
 
Yrkanden 
Brith Fäldt (V): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Majvor Sjölund (C), Karl-Erik Jonsson (M), Marika Berglund (C) och Anders Nordin (SLP): 
Avslag på Kommunledningsförvaltningens förslag till förmån för motionen.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
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§ 66 
 

Motion (SLP) - Löneökning utifrån krontal 
Diarienr 21KS46 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen, löneökning utifrån 
krontal. 
  
Reservation 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion och yrkar: 
 
att man utreder möjligheten att löner och arvoden fortsättningsvis uppräknas med antal kronor 
och inte utgår från någon form av index och inte heller utifrån ett genomsnitt av den 
procentsats som anställda i kommunen fått i lönehöjning. 
 
Utredningen bör beakta och uppmärksamma på vad som övrigt framförs i motionen och i 
bifogade länkar. Tex att de med lägst lön får mera ökning av kronor i lönekuvertet än de med 
högst. 
 
Bakgrund: 
Alla har vi ungefär samma behov av bostad, mat, kläder, transporter etc. Falukorven kostar 
alltså lika mycket för alla. Fördyringar på olika varor sker kontinuerligt. Detta uppräknas efter 
olika index - vanligtvis KPI konsumentprisindex. 
 
En del yrkeskategorier har behov av större reallöneförbättringar än andra. En del har löner 
som är för höga för att motiveras av arbetsinsats eller kompetens. Att uppräkna löner och 
arvoden utifrån en procentsats baserad på direkt index eller indirekt index (jämförelse med 
andra individer i andra grupper i någon form) är därför förkastligt. Den ekonomiska 
ojämlikheten har redan nu ökat i sådan omfattning att allt fler varningstecken övergått till 
skadlig påverkan på hela samhället. 
 
För kommunens anställda och arvoderade bör därför löneökningar och arvodesökningar 
fortsättningsvis ske med faktiskt antal kronor. De med lägst lön bör få mera kronor och de 
med högst mindre när löner och ersättningar sätts och revideras. 
 
Förtydligande, ett exempel 
Undersköterskelöner, månadslön nu, olika intervall procentuellt av alla 
18 -19 999 kr 24,8 % 
20 - 21 999 kr 28,4 % 
22 - 23 999 kr 19,19 % 
24 - 25 999 kr 8,46 % 
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Förenklat. Den som 20 000 kr/månaden får (efter förhandlingar) tex 2 % lönepåslag = 400 
kr/månaden. 
 
Högre tjänsteman eller kommunalråd med tex 90 000 kr/månaden får med automatik (inga 
större förhandlingar eller diskussioner) 1 400 kr mer i påslag (om vi nu utgår från att den 
allmänna löneökningen i procent var 2 %). 
 
Medianlönen i Piteå är cirka 250 000 kr/mån eller cirka 21 000 kr/mån. En anställd som i 
kommunen t ex har 40 000 kronor i månaden skulle därför kunna få 400 kr i löneökning. Lika 
många kronor som undersköterskan får i exemplet. 
 
Piteå Kommun har antagit agenda 2030. Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen 
innebär en vision och också ett slags definition av begreppet hållbar utveckling. Ett bärande 
tema i Agenda 2030 är frasen "Lämna ingen utanför". Statistiska Centralbyrån (SCB) har 
nyligen gjort en genomgång av hur Sverige ligger till i genomförandet av Agenda 2030 och 
de globala hållbarhetsmålen. En av de utmaningar som man lyfter fram för Sverige är 
kopplade till ojämlikhet inom en rad olika områden. 
 
Ett sådant är den ekonomiska ojämlikheten, där andelen av befolkningen med låg ekonomisk 
standard har ungefär dubblerats under de senaste 20 åren och är nu cirka 15 procent av 
befolkningen, något högre för kvinnor. Ökningen är kopplad till att inkomstökningarna varit 
större för dem som har högre inkomster än för dem som har lägre inkomster. Utvecklingen 
ökar med stor sannolikhet den politiska polariseringen i Sverige. 
 
För mera studier finns information att hämta på följande länkar: 
- Enligt Eurostat är vi i dag det minst ekonomiskt jämlika landet i Norden. SVT Nyheter 
(uppdaterad 2020). https:/ /www .svt.se/ .. ./fyra-forklarande-punkter-darfor ... 
- I 275 av Sveriges 290 kommuner har gapet mellan fattiga och rika ökat. SVT se: 
https://www.svt.se/ .. ./okade-skillnader-mellan-fattiga ... 
- Inkomstklyftor ökar Lunds Universitet: https://www .ehl.lu.se/ .. ./inkomstklyftor-och-
regional. .. 
- Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste decennierna. 
Landsorganisationen (LO): https://www.lo.se/start/lo fakta/program for jamlikhet 
- I Piteå var medianinkomsten år 2017 243 600 kr. Detta beräknat utifrån den disponibla 
inkomsten, alltså summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och 
övriga negativa transfereringar. SVT se: https://www.svt.se/datajo .. ./inkomstklyftan-i-din-
kommun/ ... 
- Den disponibla inkomsten är cirka 10 procent lägre i glesbygd än för riket i snitt: 
Även landsbygdsperspektivet må införas som betraktelsegrund AgriFood Economics Centre; 
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet: 
https://www.agrifood.se/publication.aspx?fKey ID= 1995 
----- 
Kommunfullmäktige har den 22 mars 2021 § 42 remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 1 december 2021 
Löneöversyn genomförs årligen för alla anställda i Piteå kommun. I löneöversynen har 
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medarbetarna möjlighet att få en individuell löneökning baserat på medarbetarens arbetsinsats 
och hur väl medarbetaren nått målen i gällande lönekriterier. Löneöversyner genomförs alltid 
utifrån gällande centrala lönekollektivavtal. I dag har alla fackförbund utom Kommunal 
löneavtal med individuell lönesättning utan angivna nivåer och ingen individgaranti. Det finns 
alltså ingen bestämmelse om hur mycket pengar arbetsgivaren ska avsätta till löneökningar 
eller hur mycket pengar varje medarbetare har rätt att få. Kommunals löneavtal reglerar hur 
mycket pengar, i krontal, arbetsgivaren minst måste avsätta till löneökningar men har inte 
heller några individgarantier. 
 
Vid anställning i Piteå kommun lönesätts den sökande utifrån kraven i tjänsten samt vilken 
utbildning och erfarenhet denne har. Det betyder att medarbetare som har de mest 
kvalificerade arbetena som kräver mest utbildning och erfarenhet har de högsta lönerna och 
medarbetare som arbetar i yrken som inte kräver utbildning och erfarenhet har de lägsta 
lönerna. Lönenivåerna regleras redan vid anställning av medarbetare. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar varje år om hur stor procent av 
lönekostnaden som ska avsättas till den totala löneöversynen för anställda. Det är en väl 
fungerande metod för att besluta hur mycket pengar som totalt ska avsättas. 
 
När det kommer till hur mycket pengar varje lönesättande chef ska få att fördela individuellt 
till sina medarbetare har Piteå kommun tidigare använt sig av en viss procent på lönesumman 
hos lönesättande chef. Det innebär att chefer som har medarbetare med höga löner får mer 
pengar att fördela än chefer som har medarbetare med lägre löner. Precis som motionären 
beskriver leder den fördelningsprincipen till att de som tjänar mest också får största 
löneökningarna i genomsnitt. Dessutom leder den fördelningsprincipen till att skillnaden 
mellan de högavlönade och mindre högavlönade hela tiden ökar. 
 
Arbetsgivaren justerar därför med jämna mellanrum löneökningarna för de mest högavlönade 
genom att göra lönesatsningar på de mindre högavlönade. På så sätt bibehålls arbetsgivarens 
reglering över storleken på de genomsnittliga löneskillnaderna mellan olika yrken. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås. 
 
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget yttrande när det gäller frågan om hur årlig 
uppräkning av arvoden till förtroendevalda ska göras då det inte är en fråga som berör 
anställda i kommunen. 
 
----- 
Kommunalrådet Patric Lundström (S) anför följande: 
 
”I grund och botten tycker jag politiken ska vara försiktig i regleringar av löner, det är en 
avtalsfråga mellan kommunen som arbetsgivare och de fackliga organisationerna. 
Lönesättningen är en viktig del för att klara kompetensförsörjningen för kommunen, därav 
behöver det också finnas skäliga löneskillnader utifrån utbildingsnivå och övriga 
kompetenser. Genom den löneöversyn som görs varje år identifieras oskäliga löneskillnader 
och personaltillgång. Grupper som hamnat efter i lönebildningen eller som visar stora 
svårigheter att hitta kompetent personal kan då prioriteras och kompenseras i nästkommande 
lönejustering. 
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Jag tycker Piteå kommuns modell för lönejusteringar är väl fungerande och föreslår att 
Kommunfullmäktige avslår motionen om löneökning utifrån krontal.” 
 
Yrkanden 
Anders Nordin (SLP): Avslag till Kommunledningsförvaltningens förslag till förmån för 
motionen.  
  
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
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§ 67 
 

Medborgarförslag - Bemannad servicepunkt i byarna 
Diarienr 21KS165 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om bemannad 
servicepunkt i byarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om bemannad servicepunkt i byarna omkring 
centralorten Piteå. 
 
Förslagsställaren uppger i sitt förslag att: 
I översiktsplanen för Piteå Kommun framhålls betydelsen av att stärka och utveckla våra fem 
landsbygdscentra Rosvik, Norrfjärden, Roknäs/Sjulnäs Hortlax och Jävre. Som komplettering 
till "antagandeplanen" för respektive centra har även i byarna diskuterats, ,mobila 
servicepunkter, som skulle kunna erbjuda enklare sjukvård till boende tex provtagning 
blodtryckskontroll, mindre omläggningar, suturtagning och eventuellt annan mindre 
komplicerad sjukvård 
 
Enligt uppgift förekommer mobil servicepunkt för invånarna i Piteå Älvdal i byarna 
Långträsk Laisvall, Slagnäs och Moskosel. Den mobila servicepunkten som erbjuds i 
förenämnda byar består av att en sjukvårdsinredd skåpbil besöker lämpliga platser i byarna 
och betjänar patienterna efter inbokad tid. Bokning sker hos den hälsocentral där 
vederbörande är inskriven. 
 
Patientsäkerheten är viktig. Därför är ett begränsat resande angeläget, särskilt för bland annat 
äldre "krassliga" personer. Ur både miljö och trafiksäkerhetssynpunkt blir, vid ett 
genomförande, förslaget positivt för en stor grupp människor inom Piteå Kommun. 
 
Även om region Norrbotten "äger frågan" hemställer undertecknad att Piteå Kommun i 
samarbete med Region Norrbotten löser frågan som i allra högsta grad berör många av 
kommunens invånare. Förslaget innebär, vid ett genomförande, att servicenivån höjs till 
glädje för alla som i något avseende drabbades av nedläggning av respektive hälsocentral. 
----- 
Kommunfullmäktige har 2021-03-22 § 52 remitterat medborgarförslaget, bemannad 
servicepunkt i byarna, till Kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, 2021-06-01 § 94 
Piteå kommun jobbar hela tiden med utvecklingsfrågor när det gäller landsbygd. Kommunen 
är ansvarig för en viss del av service och som förslagsställaren själv skriver är just 
sjukvårdsfrågor någonting där Region Norrbotten är ansvariga. Kommunen för ständigt 
dialoger med Region Norrbotten om hur service på landsbygden kan förbättras. Denna fråga 
kan komma att diskuteras vid framtida möten. 
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Eftersom kommunen inte ansvarar för primärvård/hälso- och sjukvård föreslår 
Samhällsbyggnad att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, 28 september 2021 
Kommunledningsförvaltningen stödjer Samhällsbyggnadsnämndens ambitioner om fortsatta 
dialoger om förbättrad servicen på landsbygden. Medborgarförslaget föreslås dock avslås 
eftersom beslut inom sjukvårdsfrågor ligger inom region Norrbottens ansvarsområde. 
------ 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Jag konstaterar liksom Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunledningsförvaltningen att 
när det specifikt gäller sjukvård är det en fråga för regionen. Piteå kommun deltar givetvis i 
diskussioner med både region och länsstyrelse om hur servicen för våra medborgare kan 
förbättras men jag tycker inte vi ska ta på oss ansvar som tydligt ligger på andra myndigheter. 
 
Jag föreslår därför att medborgarförslaget om bemannade servicepunkter i byarna avslås.” 
 
 
  

Page 78 of 979



Sammanträdesprotokoll 79 (86) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-07  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 68 
 

Medborgarförslag - Förändring av riktlinjer för bostadsförsörjning 
Diarienr 21KS280 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, Förändring av 
riktlinjer för bostadsförsörjning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om förändring av Riktlinjer för bostadsförsörjning har inkommit. 
Förslagsställaren föreslår att texten under avsnittet Riktlinjer för bostadsförsörjningen ändras 
till: ”Markanvisningsavtal för exploatering av flerfamiljshus i Piteå Kommun villkoras med 
att bygga flerfamiljshus med en omfattning av 10% av beståndet i centrum och 
landsbygdscentra med omland.” 
 
Ändringen föreslås för att stimulera en fortsatt utveckling av våra landsbygdscentra Rosvik, 
Norrfjärden, Sjulnäs/Roknäs Hortlax och Jävrebyn. Genom den föreslagna förändringen 
understryks landsbygdens betydelse och önskvärda utveckling helt i linje med översiktsplan 
2030 för Piteå Kommun. 
 
Aktuell skrivning i riktlinjen enligt förslagsställaren: Markanvisningsavtal för exploatering av 
flerfamiljshus i Piteå kommun villkoras med att bygga 10 % av beståndet i centrum, 
stadscentrum och landsbygdscentra med omland" 
----- 
Kommunfullmäktige har 2021-05-24 § 83, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
----- 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, 2021-10-27 §167 
Förslagsställarens citering av skrivningen är inte helt korrekt. I Piteå kommuns 
Bostadsförsörjningsplan - riktlinjer för bostadsförsörjningen i Piteå kommun står: 
”Markanvisningsavtal för exploatering av flerbostadshus i Piteå centrum villkoras med att 
bygga flerbostadshus med en omfattning av ca 10% av beståndet i centrum, i stadsdelscentra 
och landsbygdscentra med omland”. 
 
Piteå kommuns Bostadsförsörjningsplan är ett av kommunens underlag för en långsiktig 
utveckling och planering av bostäder i kommunen. Syftet med planen att den ska fungera som 
ett stöd vid strategiska ställningstaganden kring planeringen av nya bostäder. Planen grundas 
på en analys av den demografiska utvecklingen samt på efterfrågan på och behovsbedömning 
av bostäder. Riktlinjerna i bostadsförsörjningsplanen anses möjliggöra att trygga en bostad för 
alla i Piteå. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, 22 december 2021 
Ett arbete är påbörjat för att revidera Bostadsförsörjningsplanen under 2022 men 
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Kommunledningsförvaltningen stödjer i dagsläget Samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
Formuleringen med flerbostadshus bör kvarstå likaså att villkoret om 10 procent även ska 
omfatta stadsdelscentra. Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 
----- 
 
Kommunalrådet Patric Lundström (S) anför följande: 
”Bostadsbyggande måste alltid utgå från en ordentlig analys och ett långsiktigt behov, 
oberoende om det är privata eller kommunala bolag som bygger. Piteå kommun har under en 
längre tid jobbat för ökat byggande även utanför stadskärnan. Ett problem har varit att 
nybyggnation, även om markpriserna är låga, kräver högre priser än vad marknaden utanför 
stadskärnan är beredda att betala för sitt boende. Det ger effekten att även om det finns 
efterfrågan på nuvarande lägenheter i landsbygd finns ingen marknad för ekonomiskt gångbar 
nyproduktion. 
 
Kommunfullmäktige har sedan medborgarförslaget lämnats in tagit ett beslut om att ge 
Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2022 se över kommunens styrande dokument inom 
bostadsförsörjning och bostadspolitik. Jag vill i dagsläget inte föregå utredningen men utgår 
från att problematiken med att få till byggande även i landsbygd kommer beröras. 
 
Jag är därför inte beredd att anta en exakt skrivning för hur de nya riktlinjerna ska formuleras 
utan föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.” 
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§ 69 
 

Medborgarförslag - Inför modellen "Bostad - först" 
Diarienr 21KS82 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget om att införa 
modellen ”Bostad först”, färdigbehandlat. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), 
Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Håkan Johanssons (M) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att införa modellen "Bostad - först" har inkommit. Förslagsställaren 
föreslår att Piteå kommun ska införa modellen "Bostad Först" för att människor, som är hem- 
och bostadslösa, ofta i kombination med/eller pga. missbruk, psykisk ohälsa och liknande, ska 
få möjlighet att komma ur sin situation. Modellens bärande ide är att hem- och bostadslösa 
personer omedelbart ska erbjudas en permanent bostad, utan att krav ställs på att de ska vara 
"redo för att bo." 
 
Piteå Kommun har ett allvarligt problem i kommunen med personer som lever i hem- och 
bostadslöshet, ofta som en direkt följd av en kombination med missbruk och/eller psykisk 
ohälsa. Flera personer lever under svåra livsförhållanden där dom saknar egen bostad eller en 
permanent tillhörighet att känna trygghet. Piteå Kommun har inte heller något boende eller 
härbärge där man kan erbjuda tillfälliga boenden till personer i behov av det. Istället så säger 
till exempel socialförvaltningen att personer i hemlöshet, som söker stöd genom stöd och 
omsorg, måste skaffa sig bostad på egen hand. Något som inte är speciellt lätt om man dels 
har en beroendeproblematik och dels har skulder, Kronofogden och andra problem med sin 
ekonomiska situation. 
 
Socialstyrelsen skriver bl.a. om "Bostad Först": Modellen innebär att hemlösa personer 
uppmuntras att själva definiera sina behov och mål. Personerna erbjuds sedan omedelbart, om 
de så önskar, ett eget boende. Erbjudandet ges utan några krav på att först genomgå 
psykiatrisk behandling eller uppvisa nykterhet och drogfrihet. I tillägg till det egna boendet 
erbjuds behandling och stöd. Även om boendeerbjudandet hör samman med en integrerad 
behandling, kan personen tacka ja till lägenheten, men tacka nej till behandling. Tryggheten i 
boendet hålls strikt isär från alla former av behandling. Motivationsarbete är dock en mycket 
viktig del i det behovsanpassade integrerade sociala stöd som ska omgärda personen." 
 
Med den ökande och allvarliga problematiken med drogberoende och/eller psykisk ohälsa 
bland redan utsatta människor i Piteå, där det också blir en ökning av människor i hemlöshet 
och bostadslöshet, anser jag att den modell som "Bostad Först" utgör, skulle ha stor positiv 
betydelse för att människor skall kunna komma sig på fötter igen och känna både en trygghet 
och ett värde. 
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Med tanke på att Sveriges Radio P4 Norrbottens rundringning visade i januari 2021 att Piteå 
har 43 personer som lever i hemlöshet- och bostadslöshet, något som är kommunens egna 
siffror, behövs det krafttag i frågan. 
 
Jag vill komma och yttra mig om medborgarförslaget när beslut skall tas. 
----- 
Kommunfullmäktige har den 22 mars 2021 § 49, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
----- 
Kommunstyrelsen har begärt ett gemensamt yttrande från Socialförvaltningen och 
Samhällsbyggnad. En sammanställning och beskrivning av modellen för Bostad först finns i 
bilaga. Där anges även vilka stödinsatser som bostadslösa kan få av socialtjänsten Piteå 
kommun. 
 
Modellen Bostad först innebär att hemlösa personer ska få en bostad (och ett eget 
bostadskontrakt) samt erbjudas personellt stöd. Inga krav på drogfrihet eller att man ska 
genomgå behandling. Modellen innefattar personellt stöd dygnet runt som arbetar uppsökande 
ex i form av ACT-team, ett tvärprofessionellt team. Teamets uppdrag är stödjande och 
motiverande, inte behandlande. 
 
Tillgången på hyreslägenheter i Piteå är sedan många år väldigt begränsad. Hyresvärdarna 
ställer krav på egen försörjning alternativt borgenärer. Har den enskilde även skulder, tidigare 
störningar eller kort kötid i de olika bostadsföretagens olika kösystem är det svårt att få 
möjlighet till egen bostad. Pitebor som av olika skäl inte uppfyller hyresvärdarnas krav är 
alternativet bostadslöshet och i vissa fall hemlöshet. Socialtjänsten har kännedom om ca 40 
personer som enligt Socialstyrelsens definition räknas som hemlösa. Hemlösa befinner sig i 
en mer eller mindre osäker boendesituation och har svårt att komma in på den ordinarie 
bostadsmarknaden. 
 
Socialtjänsten har påbörjat ett arbete för att se över hur rutiner och verksamhet behöver 
anpassas till den styrande lagstiftningen och rättspraxis samt hur man ska skapa 
förutsättningar för att kunna ta ansvar för de delar som är socialtjänstens ansvar och att 
faktiskt kunna verkställa de beslut som fattas som ger medborgare rätt till någon form av 
bostad. 
 
Socialstyrelsesens kunskapsstöd Kunskapsguiden beskriver att det är kommunerna som 
ansvarar för att det finns bostäder till invånarna i den egna kommunen och ska planera 
bostadsförsörjningen utifrån kommunens framtagna riktlinjer. Riktlinjerna syftar till att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Riktlinjerna ska också främja att 
kommunen förbereder och genomför ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen. 
 
Enligt Policy för Piteå kommuns bostadspolitik framgår att ”i kommunen finns goda och 
trygga boendemiljöer för alla. För människor som har särskilda behov i sitt boende eller har 
svag ställning på bostadsmarknaden tar kommunen ett särskilt ansvar”. Idag finns dock 
kännedom om ett ökande antal personer är i behov av stöd från socialtjänsten för att erhålla 
bostad. Det anses därför högst relevant att se över hur ska bostadsförsörjningen för socialt 
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utsatta grupper ska fungera i Piteå kommun. 
 
Slutsatsen av planen är att det idag råder obalans med underskott av bostäder i Piteå kommun 
som helhet. Situationen bedöms vara ansträngd för bostadsmarknadens debutanter, unga och 
nyanlända, men även för äldre och för dem som vill flytta till en mindre bostad samt för 
personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden. 
 
I dagsläget finns ett pågående arbete med bostadsförsörjningsplan som ska revideras. Inom 
det arbetet bör det även ingå att se över hur bostadsförsörjningen fungerar för socialt utsatta 
grupper. Beroende på utfallet av det så bör det även utredas vilka eventuella förändringar som 
behöver göras för att få en fungerande bostadsförsörjning för alla. Socialtjänsten har en 
pågående dialog med Samhällsbyggnad utifrån revideringen av bostadsförsörjningsplanen. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 21 december 2021 
Det kan konstateras att det framgår i kommunens Bostadspolitiska policy och 
Bostadsförsörjningsplan att kommunen har ett ansvar att säkerställa att kommunen har goda 
och trygga boendemiljöer för alla samt att man utöver detta, tillsammans med det 
allmännyttiga bostadsbolaget, ska ta ett särskilt ansvar för människor som har svårigheter att 
ta sig in på den reguljära bostadsmarknaden. 
 
Eftersom det finns en obalans med underskott av bostäder samt att det konstaterats att det är 
svårt för särskilda grupper att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden håller vi med 
Socialtjänsten och Samhällsbyggnad att det behöver göras en översyn över hur kommunen 
kan förbättra stöd och hjälp till dem som har svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden. 
 
Kommunfullmäktige gav 2021-12-13 § 209 Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2022 se 
över kommunens styrande dokument inom bostadsförsörjning och bostadspolitik. I detta 
uppdrag föreslås ingå, att se över hur situationen för de som behöver ökat stöd och hjälp in på 
bostadsmarknaden kan förbättras samt vilken metod eller modell som lämpligast kan 
användas. 
 
Socialnämnden har även 2022-02-23 tagit beslut att ge Socialförvaltningen i uppdrag att 
fortsätta utreda förutsättningar att införa Bostad först ur ett socialtjänstperspektiv. 
Medborgarförslaget föreslås därmed vara färdigbehandlat. 
----- 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Medborgarförslaget behandlar ett otroligt viktigt ämne och jag håller med förslagsställaren 
om att situationen behöver ses över. Det är dock en komplex fråga med flera intressenter där 
alla behöver dra åt samma håll för att klara av utmaningen. Sedan medborgarförslaget las i 
början av 2021 har Kommunfullmäktige tagit ett beslut om att ge Kommunstyrelsen i uppdrag 
att under 2022 se över kommunens styrande dokument inom bostadsförsörjning och 
bostadspolitik. I det uppdraget ser jag även att problematiken som detta medborgarförslag 
uppmärksammar ska utredas och alla intressenter kan vara delaktiga. 
 
Med det så föreslår jag att Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget som 
färdigbehandlat då dess intentioner ryms inom det av Kommunfullmäktige redan givna 
uppdraget. ” 
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Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.  
  
Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck (KD), Majvor Sjölund (C), Karl-Erik Jonsson (M), 
Johnny Åström (SJV): Avslag på Kommunledningsförvaltningens förslag till förmån för 
medborgarförslaget.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Bilaga sammanställning och beskrivning av modellen Bostad först 
 Bilaga Stödinsatser som bostadslösa kan få av socialtjänsten Piteå kommun 
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§ 70 
 

Medborgarförslag - Utredning om hemlös- och bostadslösheten i 
kommunen 
Diarienr 21KS83 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget om utredning 
om hemlös- och bostadslösheten i kommunen, färdigbehandlat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit om att Piteå Kommun tillsätter och utför en extern och 
oberoende utredning gällande hemlös och bostadslösheten i kommunen. 
 
Förslagsställaren anger i sitt medborgarförslag att: 
Under alla år har Piteå kommun med Socialförvaltningen, Socialnämnden och politiken hela 
tiden hävdat att kommunen inte har hemlösa. Man förklarar det ibland med att det finns ett 
antal som söker egna bostäder, men eftersom dom har någonstans att sova, är dom inte enligt 
kommunen hemlösa. Helt ärligt och enkelt en ordlek. 
 
Jag anser att en kommun som Piteå, där man bland annat betalar för att få använda slogan 
"Det är hit man kommer när man kommer hem", måste ta ett större ansvar än vad man gör i 
dagsläget för dom kommunmedborgarna som är hemlösa. Ofta är det människor som lever i 
en utsatt livssituation i kombination med drogberoende och/eller psykisk ohälsa. 
 
Att tillsätta en oberoende utredning skulle göra att det blir tydligt hur läget är för människor i 
kommunen, då kan man i sin tur arbeta med att hitta hållbara och långsiktiga förebyggande 
insatser för att få bort hemlösheten. 
 
För låt oss vara ärlig. Piteå Kommun har ett antal hemlösa personer, att man förnekar detta 
skapar bara mer svårighet för dessa att någonsin få hjälp. 
 
Att utredningen av situationen med hemlös- och bostadslösheten är oberoende är viktigt, att 
man tar in extern hjälp för att utföra den, extern expertis som kan frågorna och därmed kan 
säkerställa ett evidensbaserat resultat. Att socialförvaltningen tex utför en utredning i frågan 
är inte resultatsäkert tyvärr, då man redan idag visar lite förståelse i frågan. 
 
Sveriges Radio P4 Norrbotten gjorde en rundringning i januari 2021 som visade att i Piteå 
uppgav kommunen att man hade 43 personer som lever i hemlöshet- och bostadslöshet. 
 
Jag vill komma och yttra mig om medborgarförslaget vid sammanträdet när beslut tas. 
----- 
Kommunfullmäktige har den 22 mars 2021 §50, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
----- 
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Socialförvaltningen och Samhällsbyggnad. 
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Inom Socialförvaltningen besvaras en enkät rörande hem- och bostadslöshet årligen inom 
ramen för Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Enkäten ger en indikation över hur situationen 
rörande hem- och bostadslöshet i Piteå ser ut. Behoven kan dock se olika ut över tid för olika 
grupper och det kan finnas skäl att göra en mer genomgripande genomlysning av hur 
bostadssituationen för socialt utsatta ser ut. Socialförvaltningen bedömer också att det blir 
svårare och svårare att tillgodose behovet av bostad för socialt utsatta grupper. 
 
I dagsläget pågår ett arbete med revidering av Bostadsförsörjningsplan. Socialförvaltningen 
och Samhällsbyggnad anser att det inom det arbetet bör ingå att se över hur 
bostadsförsörjningen i Piteå fungerar för socialt utsatta personer och grupper. Beroende på 
utfallet av det så bör det även utredas vilka eventuella förändringar som behöver göras för att 
få en fungerande bostadsförsörjning för alla, inklusive socialt utsatta grupper. Inom detta 
arbete borde en bedömning om att tillsätta en extern, oberoende utredning kring hem- och 
bostadslösheten kunna göras. 
 
Socialförvaltningen och Samhällsbyggnad föreslår att Kommunstyrelsen anser 
medborgarförslaget färdigbehandlat eftersom bedömning om extern utredning kring hem- och 
bostadslösheten inryms i pågående revidering av Bostadsförsörjningsplanen. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 28 september 2021 
Komunledningsförvaltningen stödjer Samhällsbyggnads och Socialförvaltningens bedömning 
att kommunen har ett ansvar i och behöver ser över bostadsförsörjningen för särskilda 
grupper. I den pågående revideringen av Bostadsförsörjningsplanen kommer ställning att tas i 
vilken omfattning en extern, oberoende utredning kring hem- och bostadslösheten behöver 
göras. 
------ 
 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Förslagsställaren berör i sitt Medborgarförslag ett otroligt viktigt ämne och jag håller med 
förslagsställaren om att situationen behöver ses över. Jag håller dock inte med om personalen 
på Socialtjänsten saknar kunskap och visar liten förståelse av frågan. Verksamheten redovisar 
kontinuerligt antalet som lever i hemlöshet- och bostadslöshet. 
 
Frågan om bostadslöshet är dock komplex med flera intressenter, där alla behöver dra åt 
samma håll för att klara av utmaningen. Sedan medborgarförslaget las i början av 2021 har 
Kommunfullmäktige tagit ett beslut om att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2022 se 
över kommunens styrande dokument inom bostadsförsörjning och bostadspolitik. I det 
uppdraget ser jag även att problematiken som detta medborgarförslag uppmärksammar ska 
utredas och alla intressenter kan vara delaktiga. I det fall de som leder utredning ser behovet 
av externa analyser kommer sådana att upphandlas. 
 
Med det så föreslår jag att Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget som 
färdigbehandlat då dess intentioner ryms inom det av Kommunfullmäktige redan givna 
uppdraget.” 
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