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§ 71 
 

Begäran om medel ur Kommunstyrelsens centrala pott - 
Investeringsmedel samhällsutveckling Ljungheden 
Diarienr 22KS179 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner begäran om investeringsmedel på 600 tkr till 
investeringsprojekt Ljungheden. 
Medel tas från Kommunstyrelsens centrala pott, "Samhällsutveckling" 
 
Ärendebeskrivning 
Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att till 2023 bli 46 000 invånare och till 2050,  
50 000 invånare. Ett av Piteå kommuns prioriterade mål är att Piteå ska vara en attraktiv ort 
för näringsliv och företagande. Båda dessa mål ovan ställer krav på att kommunen kan 
erbjuda attraktiva boendemiljöer.  
 
Det kommunala bostadsområdet Ljungheden består av 16 villatomter och 1 tomt för  
flerfamiljshus. Samtliga tomter är sålda/reserverade och byggnation pågår för fullt på  
området. Infrastruktur, gator, gång-och cykelvägar och ledningar/kablar byggdes under 2019 
och 2020. Nu kvarstår att färdigställa projektet med asfaltering av gatan samt matjord och  
sådd i dikena. Därefter avslutas projektet.  
 
Projektets totala kostnader beräknas uppgår till 4,1 mkr vilket är i paritet med tidigare beslut i 
Verksamhetsplaneringen.  
  
Delegationsbeslut Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-08 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner begäran om att reserverade investeringsmedel på  
600 000 kr till investeringsprojektet Ljungheden lyfts från "Samhällsutveckling".  
 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar över ärendet till Kommunstyrelsen för beslut.  
 
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 
• Ljungheden ekonomisk sammanställning 
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§ 72 
 

Medfinansiering – Innovation Game 2.0 2022 
Diarienr 22KS147 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar Innovation Game 2.0 med 350 tkr för 2022. 
 
Beslutet gäller under förutsättningar att övrig medfinansiering uppnås. 
 
Medel anvisas ur tillväxtpolitiska reserven 
 
Ärendebeskrivning 
Tillväxtverket beviljade Science City Skellefteå AB som är huvudman, stöd ur den 
Europeiska regionala utvecklingsfonden till ovan angivet projekt. Stödet togs ur det Operativa 
programmet för Övre Norrland, insatsområdet Att öka små och medelstora företags 
konkurrenskraft och avser projektperioden 2019-09-01 - 2022-12-31. 
 
Projektets syfte är att etablera en hållbar, innovativ utvecklingsmiljö för spelutveckling 
och spelrelaterad verksamhet i regionen. Projektet vill fortsätta stimulera tillväxt i spelföretag 
för att uppnå en kritisk massa av bolag och anställda. Projektet ska bland annat 
motverka kunskapsflykt efter genomförda utbildningar och attrahera unga och i synnerhet 
kvinnor till branschen. I nuläget finns 77 företag i regionen med cirka 500 anställda varav 5 
bolag i Piteå. Omsättningen i Sverige var 2020 34,7 miljarder med cirka 6.600 anställda samt 
cirka 7.200 anställda i svenska bolag utomlands. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-04 § 43 att medfinansiera projektet Innovation Game 
2.0 med 150 tkr för 2019, 500 tkr för 2020 och 500 tkr för 2021. 
 
Hittills upparbetade kostnader för Piteå Kommun uppgår till 1 151 907 kr av sammanlagt 
1 500 000 kr. 
 
Under perioden 2019-2021 har projektet genomfört både digitala och fysiska träffar, bland 
annat spelkvällar, investerarevent, strategidagar, föreläsningar samt workshops med mera där 
cirka 600 personer deltagit. 
 
Ekonomi 
Total projektbudget 2019-2022 
Personal 7 980 500 kr 
Externa tjänster 15 535 000 kr 
Resor/logi 2 501 348 kr 
Material/externa lokaler 4 180 000 kr 
Schablonkostnader (ex. lönebikostnader) 4 603 152 kr 
Totala kostnader 34 800 000 kr 
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Finansiering 
Skellefteå Kommun 2 400 000 kr 
Piteå Kommun 1 500 000 kr 
Luleå Kommun 2 400 000 kr 
Boden Kommun 2 400 000 kr 
Region Norrbotten 6 300 000 kr 
Region Västerbotten 2 400 000 kr 
EU, Regionala Fonden Övre Norrland 17 400 000 kr 
Total Medfinansiering 34 800 000 kr 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen gör fortfarande bedömningen att Piteå Kommun bör delta i 
detta projekt. För Piteås del innebär det att vara med och utveckla en ny bransch där musik 
och ljud för spel efterfrågas allt mer. Satsningen ligger i linje med Piteå kommuns insatser på 
de kulturella och kreativa näringarna, däribland spelutveckling som bedrivs inom ramen för 
Piteå Science Park. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen medfinansierar Innovation 
Game 2.0 med 350 tkr för 2022 från tillväxtpolitiska reserven. 
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§ 73 
 

Inriktningsbeslut för fortsatt arbete med ny kollektivtrafikkarta, 
projekt Åkerbär 
Diarienr 22KS236 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över Inriktningsbeslut för fortsatt arbete med ny 
kollektivtrafikkarta, projekt Åkerbär. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län (RKM) har tillsammans med den 
upphandlade konsulten Trivector inlett arbetet med en kollektivtrafikkarta för Norrbottens 
län. 
Med ”Ny kollektivtrafikkarta” avses ny strategi för kollektivt resande i länet. 
Målsättningen med arbetet är att: 
- Öka resandet med 50% 
- Minska underskottet med 20% 
- Regionalpolitisk hänsyn. 
  
RKM har tillsammans med Trivector presenterat en förstudie som redovisar vilka 
förutsättningar som den nya kollektivtrafikkartan bör baseras på för att uppnå 
målsättningarna: 
- Koncentrerat trafikupplägg med bytespunkter 
- Takttrafik veckans alla dagar och längre på kvällarna 
- Regionaltrafik (trafik som passerar kommungräns) prioriteras 
  
Piteå kommun har fått möjlighet att yttra sig över förstudien och lämnar yttrande enligt 
bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
• Inriktningsbeslut för fortsatt arbete med ny kollektivtrafikkarta, projekt Åkerbär 
• Bilaga 1 Avstämning Åkerbär - Trivector 
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§ 74 
 

Redovisning av internkontrollplan 2021 och internkontrollplan 2022 
för alla nämnder 
Diarienr 22KS53 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av internkontrollplaner 2021 och antagna 
internkontrollplaner 2022 för alla nämnder. 
 
Ärendebeskrivning 
I policy för intern styrning och kontroll anges att ”med intern styrning och kontroll avses den 
process som syftar till att nämnder med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för 
verksamheten.” Detta sker i verksamhetsplanen och internkontrollplanen. 
 
Alla nämnder ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att: 
- Verksamheten lever upp till de av fullmäktige fastställda målen 
- Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs. med god ekonomisk 
hushållning 
- Informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, 
tillförlitlig och tillräcklig 
- De lagar, regler och riktlinjer som finns följs 
- Möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs 
 
Nämnden/styrelsen ska årligen besluta om de bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsuppdrag över helheten i den kommunala verksamheten 
ska såväl Internkontrollplan och redovisning av uppföljningen av densamma tillställas 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sedan 2020 har, bland annat utifrån revisionens synpunkter, ett utvecklingsarbete skett. 
Processen för planering, genomförande och uppföljning har lagts in i Stratsys, som är 
kommunens system för strategisk planering och uppföljning. Detta har lett till bättre 
möjligheter att systematiskt arbeta med internkontrollen men även förbättra rapporteringen. 
 
Att inrapporteringsprocessen utvecklats har bidragit till en överblick över varje nämnds 
internkontrollplan då den följer samma utseende och riskanalys för alla nämnder. 
Kommunstyrelsens uppsiktsuppdrag underlättas också i och med att alla nämnder följer 
samma årshjul och inrapporteringsmodell. 
 
Socialnämnden har utifrån sitt lagstyrda kvalitetsarbete annan periodicitet på sina 
internkontrollplaner och redovisar dessa separat till Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
• BUN internkontrollplan 2021 
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• BUN Internkontrollplan 2022 
• FSN Uppföljning internkontrollplan tertial tre och helår 2021 
• FSN internkontrollplan 2022 
• KSN Uppföljning internkontrollplan tertial tre och helår 2021 
• GKN Internkontrollplan 2022 
• Uppföljningsrapport internkontroll 2021 Gemensam Räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn 
• Internkontrollplan 2022 Gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn 
• Uppföljningsrapport internkontroll 2021 Gemensam överförmyndarnämnd Piteå- Älvsbyn 
• Internkontrollplan 2022 Gemensam överförmyndarnämnd Piteå - Älvsbyn 
• KFN Uppföljningsrapport Internkontroll 2021 
• KFN Internkontrollplan 2022 
• Uppföljningsrapport internkontroll 2021 Miljö- och tillsynsnämnden 
• Internkontrollplan 2022 Miljö- och tillsynsnämnden 
• Uppföljningsrapport internkontroll 2021 Samhällsbyggnadsnämnden 
• SBN Internkontrollplan 2022 
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§ 75 
 

Avsägelse och fyllnadsval av ersättare (S) - Kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott 2019-2022 
Diarienr 18KS811 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Elisabeth Vidmans (S) avsägelse som ersättare i 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. 
  
Kommunstyrelsen utser Cristian Bergvall (S) till ny ersättare i Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott för resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Elisabeth Vidman (S) har den 10 januari 2022 avsagt sig uppdraget som ersättare 
i Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott.  
  
Socialdemokraterna nominerar Cristian Bergvall (S) till ny ersättare.  
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§ 76 
 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Elisabeth Vidmans (S) avsägelse som Kommunstyrelsens 
ledamot i Tillgänglighetsrådet. 
  
Kommunstyrelsen utser Patric Lundström (S) till Kommunstyrelsens ledamot i 
Tillgänglighetsrådet för resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Elisabeth Vidman (S) har den 10 januari 2022 avsagt sig uppdraget som Kommunstyrelsens 
ledamot i Tillgänglighetsrådet. 
  
Ingen ny nominering har inkommit.  
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Socialdemokraterna nominerar Patric Lundström (S). 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 77 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 
 

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

Delegationsbeslut 
• Delegationsbeslut för remiss Förbundsordning Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 

(RKM) (dnr 22KS107-9) 

• Tilldelningsbeslut upphandling - fordonsdäck (dnr 22KS191-1) 

• Avslagsbeslut utlämnande av allmän handling (dnr 22KS142-1) 

• Delegationsbeslut upphandling - Ombyggnation av gata och VA Öjagatan (dnr 22KS202-1) 

• Anmälan och beslut om bisyssla (dnr 22KS18-1) 

• Tilldelningsbeslut elektroniska körjournaler (dnr 22KS28-1) 

• Delegationsbeslut borgensförbindelse bostadsförsörjning (dnr 22KS86-1) 
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§ 78 
 

Anmälda handlingar  
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda handlingar. 
 

Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunstyrelsen. 
 

Anmälda handlingar 
• Protokoll SKFAB 2022-02-18 (dnr 22KS182-1) 

• VDs skrivelse SKFAB 2022-02-18 (dnr 22KS182-2) 

• VD-rapport SKFAB 2022-02-18 (dnr 22KS182-3) 

• Ekonomisk redovisning SKFAB 2022-02-18 (dnr 22KS182-4) 

• Granskningsrapport SKFAB 2022-02-18 (dnr 22KS182-5) 

• Internrevisionsrapport SKFAB 2022-02-18 (dnr 22KS182-6) 

• Beställarrapportering SKFAB 2022-02-18 (dnr 22KS182-7) 

• Slutdokument grundläggande granskning 2021 (dnr 21KS298-8) 

• Rapport grundläggande granskning 2021 (dnr 21KS298-7) 

• Granskningsrapport Tillgänglighet och service (dnr 22KS184-1) 

• Slutdokument granskning av tillgänglighet och service (dnr 22KS184-2) 

• Remiss - Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg (dnr 21KS620-2) 

• Yttrande över remiss - Förbundsordning Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län (RKM) (dnr 
22KS107-8) 

• Förbundsordning (dnr 22KS107-2) 

• Protokoll KFN 2022-03-08 (dnr 22KS29-2) 

• Remiss - Insatser på plan och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina (dnr 22KS198-2) 

• Rapport analys Luleå kommuns bostadsförsörjning (dnr 22KS177-4) 

• Bilaga remiss - Luleå kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning (dnr 22KS177-3) 

• Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2022-02-22 (dnr 22KS209-1) 

• Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll 2022-03-16 (dnr 22KS227-1) 

• Slutdokument grundläggande granskning 2021 Kost- och servicenämnden (dnr 22KS1-9) 

• Grundläggande granskning 2021 kost- och servicenämnden (dnr 22KS1-10) 

• Protokoll Kommunala förebygganderådet 2022 (dnr 22KS176-1) 

• Remiss - Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) (dnr 22KS141-2) 

• Brev från kronprinsessparet ang kommunbesök 2021 (dnr 22KS245-1) 
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§ 79 
 

Återrapport av uppdrag från Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 2022 
Diarienr 22KS35 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Återrapport av uppdrag från Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner Återrapport av uppdrag från 
Kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett beslut i en politisk församling innebär ofta att någon form av åtgärd ska utföras. En 
förutsättning för att verkställa sådana beslut är att uppdrag och eventuella direktiv ges och är 
klart formulerade samt att verksamheten som får uppdraget informeras om det. När 
Kommunfullmäktige respektive Kommunstyrelsen beslutar om uppdrag ska det framgå i 
beslutet när uppdraget ska återrapporteras och vilken verksamhet som ansvarar för att beslutet 
blir verkställt. 
 
Enligt Anvisning för återrapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsen, framgår att nämnder, styrelse eller annan verksamhet en gång per halvår 
ska återrapportera vilka uppdrag de har fått från Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige och i 
vilken utsträckning dessa har verkställts. 
 
Av verksamhetens återrapportering ska det framgå om beslutet är verkställt samt en kort 
beskrivning om hur uppdraget har verkställts. Om beslutet inte verkställts ska verksamheten 
beskriva vad som hittills har genomförts och vad som återstår samt när verksamheten 
beräknar att beslutet kan verkställas respektive återrapporteras. 
 
Om verksamheten bedömer att beslutet inte kan verkställas ska verksamheten istället redogöra 
för orsakerna till det samt begära att beslutet upphävs. 
 
I bifogade bilagor framgår aktuella uppdrag och återrapportering. 
 
Beslutsunderlag 
• Återrapport uppdrag Kommunstyrelsen 
• Återrapport uppdrag Kommunfullmäktige 
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§ 80 
 

Nyupplåtelse av tomträtt - Öjebyn 33:314 
Diarienr 22KS162 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner att Öjebyn 33:314 upplåts som 
tomträtt till Arctic Space Technologies AB. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att teckna tomträttsavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Tomträttsavtal har upprättats mellan Piteå kommun och Arctic Space Technologies AB för 
fastigheten Öjebyn 33:314 på Öhns industriområde. Företaget arbetar med molnbaserade 
satellitkommunikationslösningar för markstationer och satellitoperatörer. 
 
Motivering 
Industriområdet är detaljplanelagt och bygglov har beviljats. 
 
Tomträttsavgälden beräknas utifrån beslutad taxa för Öhns industriområde och nyupplåtelse 
av tomträtt. Kommunen får en årlig avgäld om 5 % av 3 116 400 kr, vilket innebär 156 000 
kr/år. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-23 §30 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner att Öjebyn 33:314 
upplåts som tomträtt till Arctic Space Technologies AB. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige delegerar undertecknandet av 
tomträttsavtalet till mark- och exploateringshandläggare på Planeringsavdelningen, 
Samhällsbyggnad. 
 
Beslutsunderlag 
• Karta Öjebyn 33:314 
• Tomrättsavtal Öjebyn 33:314 
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§ 81 
 

Nyupplåtelse av tomträtt - Öjebyn 33:320 
Diarienr 22KS163 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner att Öjebyn 33:320 upplåts som 
tomträtt till Arctic Space Technologies AB. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att teckna tomträttsavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Tomträttsavtal har upprättats mellan Piteå kommun och Arctic Space Technologies AB för 
fastigheten Öjebyn 33:320 på Öhns industriområde. Företaget arbetar med molnbaserade 
satellitkommunikationslösningar för markstationer och satellitoperatörer. 
 
Motivering 
Industriområdet är detaljplanelagt och bygglov har beviljats. 
 
Tomträttsavgälden beräknas utifrån beslutad taxa för Öhns industriområde och nyupplåtelse 
av tomträtt. Kommunen får en årlig avgäld om 5 % av 1 243 440 kr, vilket innebär 62 200 
kr/år. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-23 §31 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner att Öjebyn 33:320 
upplåts som tomträtt till Arctic Space Technologies AB. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige delegerar undertecknandet av 
tomträttsavtalet till mark- och exploateringshandläggare på Planeringsavdelningen, 
Samhällsbyggnad. 
 
Beslutsunderlag 
• Karta - M 2022-108 
• Tomträttsavtal Öjebyn 33:320 
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§ 82 
 

Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen tredje och 
fjärde kvartalet 2021 
Diarienr 21KS6 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner rapport ej verkställda beslut 
enligt socialtjänstlagen, tredje och fjärde kvartalet 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kvartal 3 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda, gynnande beslut enligt SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänst, på individnivå till socialnämndens arbetsutskott (AU) och Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till 
kommunfullmäktigen och kommunens revisorer 
 
Målgrupp 0-64 år 
Under kvartal 3 fanns det 12 ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader. Det är 2 färre 
än under kvartal 2 2021 
 
Ett beslut avser bostad med särskild service (1 färre än föregående period) 
Tre beslut om sysselsättning (ett färre än föregående kvartal) 
Noll beslut om ledsagarservice (ett färre än föregående kvartal) 
Ett beslut om boendestöd (ett fler än föregående kvartal) 
Ett beslut om familjehem (ett fler än föregående kvartal) 
Tre beslut om kontaktfamilj (två färre än föregående kvartal) 
Två beslut om öppenvård (två fler än föregående kvartal) 
Noll beslut om kontaktperson (två beslut färre än föregående kvartal) 
Ett beslut om annan insats, Trappenboende (ett fler än föregående kvartal) 
 
Anledning till att beslut avseende bostad med särskild service 
- Boendeplats saknas 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende sysselsättning 
- En person vill avvakta med verkställighet på grund av hälsoskäl då de tillhör riskgrupp för 
Covid-19 smitta 
- En person är under kartläggning 
- En person har tackat nej till insats 
 
Anledning till ej verkställt beslut boendestöd 
- Personalresurs ej tillgänglig 
 
Anledning till ej verkställt beslut om familjehem 
- Lämplig familj saknas 
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Anledning till ej verkställt beslut om kontaktfamilj 
- Lämpliga familjer saknas 
 
Anledning till ej verkställda beslut om öppenvård 
- Behandling bedömdes inte kunna påbörjas under trygga förhållanden 
 
Anledning till ej verkställd insats om annan insats(Trappenboende) 
- Behandling bedömdes inte kunna påbörjas under trygga förhållanden 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Tredje kvartalet fanns det totalt sex ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader vilket 
kan jämföras med föregående kvartal då motsvarande siffra var till. Fem beslut (3 kvinnor och 
2 män) avser plats på särskilt boende och en avser avlösning i hemmet (1 kvinna). 
 
Anledning till att beslut ej kunnat verkställas är följande 
- tackar nej till erbjuden bostad. Hälsan har förbättrats och personen väljer att återta sin 
ansökan. 
- en vistas på tillfällig boende i avvaktan på erbjudande. Har specifika önskemål. Önskemålet 
har kunnat tillgodoses och personen har numera flyttat till särskilt boende. 
- en har haft specifikt önskemål om särskilt boende. Har fått upprepade erbjudande i enlighet 
med önskemål, har trots det tackat nej. Efter en lång process bor personen numera på särskilt 
boende. 
- två personer har haft specifika önskemål, varav en har tackat nej till erbjuden plats då det 
inte var i enlighet med önskemålet. Båda bor numera på särskilt boende som stämmer överens 
med deras önskemål. 
- avlösning i hemmet har inte verkställts eftersom personen avböjt verkställighet. Insatsen är 
numera avslutad och personen har flyttat till särskilt boende. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 
Målgrupp 0-64 år 
Där personer har specifika önskemål om vart de vill bo eller få sin sysselsättning verkställda 
uppstår det svårigheter att verkställa beslut. Personer får inte sina behov tillgodosedda och 
beslut verkställda inom skälig tid 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Fortsatt goda möjligheter att verkställa beslut gör att kommunens medborgare får sina behov 
tillgodosedda inom skälig tid. Medborgarnas förväntan på att få erbjudande i enlighet med 
önskemål gör att tiden från beslut till verkställighet kan dra ut på tiden. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 
Målgrupp 0-64 år 
Arbete med att verkställa beslut i rätt tid fortgår. De som beviljas insats har många gånger 
specifika önskemål eller individuella behov som försvårar verkställighet. Dokumentation i 
varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som personerna får och 
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eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 
tifrån medborgarens behov, situation och resurser. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Budget 
Målgrupp 0-64 år 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 
 
Målgrupp 65 år och äldre. 
Oklart om det kommer utgå några sanktionsavgifter för ej verkställda beslut under aktuell 
period 
 
Socialnämndens beslut 2021-11-24 § 139 
Socialnämnden godkänner rapport ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3 2021 samt 
överlämna protokollet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
Kvartal 4 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda, gynnande beslut enligt SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänst, på individnivå till socialnämndens arbetsutskott (AU) och Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till 
kommunfullmäktigen och kommunens revisorer insats, beslutsdatum samt kön på den 
enskilde 
 
Målgrupp 0-64 år 
Fjärde kvartalet fanns det 7 ej verkställda inom lagstadgade tre månader (fem färre än under 
kvartal 3) 
Två beslut avser bostad med särskild service(ett fler än föregående kvartal) 
Två beslut avser hemtjänst (två fler beslut än föregående kvartal) 
Tre beslut avser kontaktperson (tre fler beslut än föregående kvartal) 
 
Anledning till ej verkställda beslut 
Bostad med särskild service: Plats fanns ej att tillgå 
Hemtjänst: En person har haft avbrott i insatsen och en person har ej kunnat verkställas på 
grund av sjukdom 
Kontaktperson: Resursbrist, lämplig person har ej funnits för uppdraget 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Fjärde kvartalet fanns det totalt fyra ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader två 
färre jämfört med kvartal tre. Två beslut avser ledsagning, ett beslut avser avlösning i hemmet 
och ett beslut avser plats på särskilt boende. Anledning till att beslut ej blivit verkställt är 
följande: 
 
Ledsagning – ej varit aktuellt till följd av hälsoskäl. Personen har under aktuell period haft 
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både hemtjänstinsatser och trygghetslarm. Personen är numera avliden 
 
Ledsagning – har av arbetsmiljöskäl inte kunnat verkställas. Personen behöver annan form av 
rullstol för att kunna ta sig ut. Anhörig har tagit kontakt med rehab för översyn av hjälpmedel. 
 
Avlösning i hemmet – anhörig har avböjt verkställighet av insatsen då behov ej funnits. 
Personen har under aktuell period även kunnat nyttja avlösning på enhet. 
 
Särskilt boende – personen har fått tre erbjudande men valt att tacka nej till samtliga då 
personen inte vill flytta. Har därefter återtagit ansökan och ärendet är nu avslutat. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 
 
Målgrupp 0-64 år 
Personer som inte får sina beviljade insatser verkställda får inte sina behov tillgodosedda och 
beslut verkställda inom skälig tid. 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Fortsatt goda möjligheter att verkställa beslut gör att kommunens medborgare får sina behov 
tillgodosedda inom skälig tid. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 
Målgrupp 0-64 år 
 
Arbete med att verkställa beslut i rätt tid fortgår. Dokumentation i varje ärende är viktigt där 
det framgår vilka erbjudanden som personen får samt vilka eventuella andra insatser som den 
enskilde har i väntan på verkställighet 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 
utifrån medborgarens behov, situation och resurser. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Budget 
 
Målgrupp 0-64 år 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut under 
aktuell period 
 
Målgrupp 65 år och äldre. 
Oklart om det kommer utgå några sanktionsavgifter för ej verkställda beslut under aktuell 
period 
----- 
Socialnämndens beslut 2022-02-23 §16 
Socialnämnden godkänner rapport ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 2021  
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§ 83 
 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner rapporten av ej verkställda 
beslut lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade tredje och fjärde kvartalet 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kvartal 3 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens arbetsutskott (AU) och Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutsdatum samt väntetid. 
 
Under kvartal 3 2021 fanns det 21 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre 
månader. Det är 1 färre än kvartal 2, 2021. 
7 st avser Bostad med särskild service för vuxna (oförändrat) 
11 st avser Daglig verksamhet (3 fler än föregående kvartal) 
1 st avser Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (1 fler än föregående kvartal) 
0 st avser Korttidsvistelse utanför hemmet (oförändrat) 
0 st avser Ledsagarservice (1 färre än föregående period) 
1 st avser Kontaktperson (oförändrat) 
1 st avser Avlösarservice i hemmet (oförändrat) 
 
Anledning till ej verkställa beslut Bostad med särskild service 
- Inga erbjudanden om insats då lediga platser ej finns att tillgå 
 
Anledning till ej verkställda beslut om Daglig verksamhet 
- En person vill avvakta p.g.a Covid- och pandemiläget i samhället 
- Två person har specifika önskemål om placering där vi inte kan tillgodose önskemål 
- En person är i behandlande verksamhet och ej tillgänglig för insatsen 
- Två personer vill avvakta p.g.a hälsoskäl 
- Fyra personer får inte sin insats verkställd p.g.a bristande platser 
- En person vill ha ordinärt arbete, ej daglig verksamhet 
 
Anledning till ej verkställt beslut Korttidstillsyn 
- Familjen återtog ansökan innan den hann verkställas 
 
Anledning till ej verkställt beslut om Avlösarservice 
- Uppstartmöte blev avbokat på grund av dåligt väder 
 
Anledning till ej verkställt beslut om Kontaktperson 
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- Uppstartsmöten avbokats på grund av sjukdom 
 
Konsekvensanalys 
Medborgare 
Det kvarstår utmaningar att möta behov och efterfrågan på flera områden, speciellt bostad 
med särskild service i form av gruppbostad samt daglig verksamhet. Antalet beslut om Bostad 
med särskild service är konstant. Vi har brist på särskilda boendeplatser samt daglig 
verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. För att kunna möta upp detta så 
undersöker socialtjänsten lämplig lokal för att starta ytterligare en ny gruppbostad. Beslut om 
daglig verksamhet ökar och vi har under kvartalet fortsatt svårt att verkställa insatsen på 
grund av resursbrist i form av personal och lokaler. Det finns också en svårighet i att 
verkställa daglig verksamhet på grund av ohälsa hos den enskilde, svårighet att hitta lämplig 
placering men även då personer vill avvakta verkställighet under pandemin. Då lämpliga 
resurser eller platser ej hittas så får den enskilde inte sina behov tillgodosedda och verkställda 
i rimlig tid 
 
Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden för verkställighet pågår ständigt. De som beviljas insats har många 
gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar verkställighet. Resursbrist i 
form av peronal och/eller lokaler är också en avgörande faktor. Dokumentation i varje ärende 
är viktigt där det framgår vilka erbjudanden som personerna får, anledning till utebliven 
verkställighet samt vilka andra insatser som erbjuds i avvaktan på verkställighet 
 
Budget 
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter från IVO för socialtjänsten där vi ej har lyckats 
verkställa beslut. 
 
Socialnämndens beslut 2021-11-24 § 140 
Socialnämnden godkänner rapporten av ej verkställda beslut LSS för kvartal 3 2021 samt 
överlämna protokollet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
Kvartal 4 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda, gynnande beslut enligt LSS som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänsten på individnivå till socialnämndens arbetsutskott (AU) och Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer kön, beslutsdatum samt väntetid. 
 
Under kvartal 4 2021 fanns det 25 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre 
månader. Det är 4 fler än kvartal 3, 2021. 
9 st. avser Bostad med särskild service för vuxna (2 fler än föregående kvartal) 
11 st. avser Daglig verksamhet (oförändrat) 
0 st. avser Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (1 färre än föregående kvartal) 
0 st. avser Korttidsvistelse utanför hemmet (oförändrat) 
1 st. avser Ledsagarservice (1 fler än föregående kvartal) 
2 st. avser Kontaktperson (1 fler än föregående kvartal) 
1 st. avser Avlösarservice i hemmet (oförändrat) 



 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 23 (31) 
Sammanträdesdatum  
2022-04-11  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

1 st. avser Bostad med särskild service för barn och unga (1 fler än föregående kvartal) 
 
Anledning till ej verkställa beslut Bostad med särskild service för vuxna 
- Nio personer: Lediga platser har ej funnits att tillgå 
 
Anledning till ej verkställda beslut om Daglig verksamhet 
- En person: Avvaktar p.g.a. Covid- och pandemiläget 
- Två personer: Har specifika önskemål om placering 
- En person: Behandling pågår, är ej tillgänglig för insatsen 
- Två personer: Avvaktar p.g.a. hälsoskäl 
- En person: Lediga plats har ej funnits att tillgå 
- Två personer: Har kontakter med Arbetsförmedling då de önskar arbete 
- Två personer är i kartläggning 
 
Anledning till ej verkställt beslut Ledsagarservice 
- En person: Har specifika önskemål som gör det svårt att hitta resurs för uppdraget 
Anledning till ej verkställt beslut Bostad med särskild service för barn och unga 
- En person: Verkställighet planeras i januari/februari 2022 
 
Anledning till ej verkställt beslut om Avlösarservice 
- En person: Ej verkställt beslut rapporteras då det inte hade gått tre månader vid förra 
rapporteringstillfället. Verkställt 2021-11-03 
 
Anledning till ej verkställt beslut om Kontaktperson 
- En person: Flera uppstartsmöten har avbokats på grund av sjukdom 
- En person: Lämplig resurs har ej gått att finna 
 
Konsekvensanalys 
Medborgare 
Det kvarstår utmaningar att möta behov och efterfrågan på flera områden, speciellt bostad 
med särskild service för vuxna i form av gruppbostad samt daglig verksamhet. Vi har brist på 
särskilda boendeplatser samt daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. För 
att kunna möta upp detta så undersöker socialtjänsten lämplig lokal för att starta ytterligare en 
ny gruppbostad. Beslut om daglig verksamhet ökar och vi har under kvartalet fortsatt svårt att 
verkställa insatsen på grund av resursbrist i form av personal och lokaler. Det finns också en 
svårighet i att verkställa daglig verksamhet på grund av ohälsa hos den enskilde, svårighet att 
hitta lämplig placering men även då personer vill avvakta verkställighet under pandemin. Då 
lämpliga resurser i övrigt saknas så får den enskilde inte sina behov tillgodosedda och 
verkställda i rimlig tid 
 
Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden för verkställighet pågår ständigt. De som beviljas insats har många 
gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar verkställighet. Resursbrist i 
form av personal och/eller lokaler är också en avgörande faktor. Dokumentation i varje ärende 
är viktigt där det framgår vilka erbjudanden som personerna får, anledning till utebliven 
verkställighet samt vilka andra insatser som erbjuds i avvaktan på verkställighet. 
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Budget 
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter från IVO för socialtjänsten där vi ej har lyckats 
verkställa beslut. 
 
Socialnämndens beslut 2022-02-23 § 17 
Socialnämnden godkänner rapporten av ej verkställda beslut LSS för kvartal 4 2021 samt 
överlämnar protokollet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
Beslutsunderlag 
• Jämställdhetsanalys 21-11-23 Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet 
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§ 84 
 

Motion (SD) - Motorgård till den bilburna ungdomen 
Diarienr 21KS315 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen till den del att 
möjligheterna att tillhandahålla en motorgård där Piteås motorungdomar kan mötas och meka, 
utreds. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kultur och fritidsnämnden i uppdrag 
att genomföra en utredning i samverkan med berörda förvaltningar för att utreda 
förutsättningarna att tillhandahålla en lokal för en motorgård. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser den del om att avsätta medel samt 
verka för att stödja bilburna ungdomar att starta en verksamhet eller förening som kan driva 
motorgården, som färdigbehandlad. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamot Magnus Häggblad (SD) har inkommit med en motion om 
Motorgård till den bilburna ungdomen och yrkar följande: 
-Att Piteå kommun utreder möjligheten att tillhandahålla en motorgård där Piteås 
motorungdomar kan mötas och meka. 
 
-Att Piteå kommun avsätter medel samt verkar för att stödja bilburna ungdomar i att starta 
upp en verksamhet eller förening eller annan lämplig sammanslutning som kan driva 
motorgården. 
 
Dessutom anges i motionen: 
Att åka omkring i en A-traktor har blivit enormt populärt. Fenomenet är närmast att benämnas 
som en ungdomskultur och kanske för en del en livsstil och största intresse. A-traktorn är ett 
praktiskt och säkert fordon för våra unga och förändringar av det tekniska regelverket har 
gjort dem än mer tillgängliga på senare tid. För de allra flesta så är det en första kontakt med 
bilen som transportsätt. 
 
En tredjedel av A-traktorerna registrerade i Länet finns i Piteå, 475 av 1581st och vi ser 
många av dem samlas på kvällar och helger inne i Piteå samt på stadsnära parkeringar och 
affärsområden. Här umgås man och visar upp sina senaste förvärv eller förändringar på sina 
fordon. Vissa har även som sidointresse att spela musikstycken på hög volym. 
 
Det är dock så att en del upplever A-traktorernas närvaro i stadsmiljön som en olägenhet både 
bullermässigt och trafikmässigt. På grund av detta så har det på senare tid kommit nya regler 
och direktiv för att stävja tillgången på framförallt ytor att umgås på. 
 
För att stimulera det stora motorintresset och kulturen omkring samt minska irritationen från 
boende i staden så anser Sverigedemokraterna att kommunen bör stötta eller tillskapa någon 
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form av fritidsgård/motorgård. Rätt utformning och plats kan skapa en samlingspunkt där 
ungdomarna kan mötas och dela sitt motorintresse under ordnade former. En gott ledarskap 
hos gårdens ansvariga/anställda kan samtidigt verka för att motorungdomarna förstår och kan 
ta till sig motsättningarna och kritiken från samhället. 
 
Vidare så har familjer olika möjligheter att köpa och reparera en A-traktor. En fattig familj 
kanske inte har verktyg, utrustning eller plats för att reparera eller modifiera fordon men 
viljan och önskan är stor. Här skulle en motorgård med möjligheter att utföra mekaniska 
ingrepp göra stor skillnad. Att aktivera Piteås motorintresserade ungdomar i denna riktning 
skulle kunna vara en inkörsport till något positivt. Tunga lastbilar istället för tunga droger. Då 
Piteå både har ett transportprogram och ett fordonsprogram att erbjuda så det är av godo att 
återväxten säkras redan på A-traktorstadiet. 
 
Sverigedemokraterna anser att våra motorburna ungdomar behöver någon form av satsning 
från kommunen gällande att utöva sitt motorintresse. 
----- 
Kommunfullmäktige har den 2021-06-21 § 121, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
----- 
Kultur och fritidsnämndens beslut, 2021-10-12 § 78 
För att kunna ta ställning till motorgårdens vara eller icke vara finns många frågor att ta 
ställning till, tex 
• Vem efterfrågar motorgården, Piteås unga eller Piteås vuxna? 
• Vill de motorburna ungdomarna meka eller vill de i första hand köra omkring? 
• Mobiliteten är en stor del av epakulturen. Löser en motorgård epornas närvara i stadsmiljön? 
• Finns det någon förening som är villig att åta sig att sköta motorgården? Utifrån en snabb 
kartläggning som gjorts i med anledningen av motionen verkar det inte så. 
• Är ungdomarna intresserade av att starta en förening för ändamålet? 
• Är föreningsdrift överhuvudtaget lämpligt för ändamålet? 
• Hur bör bemanningen se ut, ska det finnas krav på yrkeskategorier med särskilda kunskaper? 
• Vilka samarbetspartners finns det? Ungdomskonsulenter, socialarbetare, bilmekaniker, 
polisen, kyrkan, andra? 
• När ska motorgården vara öppen: dagtid, kvällstid, helger, nätter? 
• Lämplig lokal, var ska motorgården placeras? 
• Hyra, bemanning och öppettider kostar pengar. Finns det lösningar på den ekonomiska 
aspekten? 
• Epatraktorer är dyra i inköp. Är det rimligt att satsa så en stor andel pengar på en förmodat 
bemedlad ungdomsgrupp? 
•Ska det bara vara en motorgård eller ska det finnas för alla ungdomar och vilka aktiviteter 
ska i så fall dessa ungdomar erbjudas? 
 
Det finns många frågetecken som behöver rätas ut. Från Kultur- och fritidsförvaltningen 
förordas därför en noggrann utredning/kartläggning innan beslut kan fattas i frågan. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar förorda Kommunstyrelsen besluta utreda möjligheten att 
tillhandahålla en motorgård för motorburen ungdom. 
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Kultur och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att utredningen görs i 
samverkan med berörda förvaltningar. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 29 oktober 2021 
Kommunledningsförvaltningen håller med i Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning att 
det finns en hel del frågor som behöver besvaras innan beslut kan tas i frågan. Den första 
delen i motionen föreslås därför bifallas och Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
Kommunfullmäktige ger Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra en utredning i 
samverkan med berörda förvaltningar för att utreda förutsättningarna att tillhandahålla en 
lokal för en motorgård. 
 
För att denna typ av verksamhet ska kunna bedrivas krävs det att en förening eller liknande 
startar upp och driver verksamheten då det inte är ett kommunalt uppdrag. Kommunen kan 
vara ett stöd och ge information. Dessutom kan en sådan föreningar som är verksam i Piteå 
Kommun söka föreningsbidrag för sin verksamhet enligt Kultur- och fritidsnämndens antagna 
normer. När och om intresseförening finns, kan stöd, information samt kommunala medel 
sökas av föreningen för att driva motorgården. Den andra delen i motionen, att avsätta medel 
samt verka för att stödja bilburna ungdomar i att starta upp en verksamhet eller förening eller 
annan lämplig sammanslutning som kan driva motorgården bedöms därmed färdigbehandlad. 
----- 
Kommunalrådet Patric Lundström (S) anför följande: 
” Jag håller med motionsställaren om att det finns ett behov av att utreda möjligheterna för att 
stödja tillkomsten av en samlingsplats för motorburen ungdom i Piteå. Intresset för Epa-
traktorer är stort och idag finns inga naturliga samlingsplatser. Kultur och fritidsnämnden tar i 
sitt yttrande upp berättigade frågor som behöver belysas, inte minst hur en sådan 
samlingsplats ska organiseras och driftas. Det är då rimligt att Kultur- och fritidsnämnden får 
i uppdrag att genomföra en sådan utredning då de är ansvariga för kommunens stöd till 
fritidsaktiviteter för unga. 
 
Jag är därför beredd att bifalla delen i motionen som handlar om en utredning. När det gäller 
den andra delen och att i dagsläget tillskjuta medel och speciellt stödja bilburna ungdomar 
tycker jag inte det finns något behov av. Det finns inga begränsningar i Kultur- och 
fritidsnämndens regelverk som hindrar att motorföreningar eller en grupp intresserade 
ungdomar startar upp ungdomsverksamhet eller startar projekt som berättigar till kommunalt 
bidrag och stöd. Jag tycker det är viktigt att vi som kommun behandlar olika verksamheter på 
ett likartat sätt och föreslår därför att den delen av motionen anses färdigbehandlad. ” 
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§ 85 
 

Piteförslag – Blomskagården till Bondön 
Diarienr 21KS491 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår Piteförslag om att flytta Blomska 
gården till Bondön. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett Piteförslag har lämnats in om att flytta Blomska gården till Bondön. 
 
Förslagsställaren föreslår att Blomskagården flyttas till Bondökanalen på Piteå kommuns 
område på andra sidan bron, mittemot Bondömarinas område. 
 
Blomskagården passar väl in i miljön och skulle utgöra ett fint utflyktsmål i vår vackra 
skärgård, där kan någon aktör driva café med uteservering och ett "Bed and breakfast". Där 
man kan njuta av utsikten över båttrafiken i kanalen och över havet. Där kan man anordna 
visafton, ett skärgårdsmuseum eller ha kvällskurser. Möjligheterna till aktiviteter är stora. 
 
På samma sida av kanalen kan man med fördel anordna ställplatser för husbilar och uthyrning 
av kajaker kan vara en passande verksamhet i viken. Turbåten som går ut i skärgården anlöper 
strax intill vilket gör att tillgängligheten ut till våra öar för pitebor och besökare blir stor från 
Bondön. 
 
En sådan här satsning skulle göra skärgården än mer levande och tillgänglig även för de som 
inte äger båt, oavsett om man sitter på trädäcket vid kanalen eller tar turbåten ut på havet. 
________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 11 februari 2022 
En flytt av Blomskagården har diskuterats flera gånger de senaste 15 åren men har inte blivit 
verklighet av olika anledningar, främst på grund av ekonomiska skäl. Huset finns medtaget i 
kulturmiljöprogrammet och tillskrivs ett högt kulturhistoriskt värde. Något formellt skydd i 
detaljplanen finns inte. 
 
En utredning gjordes 1994, där föreslogs att huset bör få en varsam användning och flytt till 
den stadsmiljö den är byggd för, till Häggholmen eller Norrmalm. Taxeringsvärde saknas för 
fastigheten då den är klassad som kulturbyggnad. 
 
Fullmäktige har 2016-09-05 uttryckt sig positiva till att flytta Blomskagården förutsatt att 
några villkor är uppfyllda. 
1. Att den hamnar på en plats som är försvarbar ur historisk och byggnadsantikvarisk 
synpunkt. Blomskagården har varit ett s.k. stadshus mitt på Häggholmen och flyttades till 
Kvarnbacken för snart 70 år sedan. Ska gården flyttas igen bör det finnas historiska 
kopplingar till platsen och vara motiverat ur historisk/byggnadsantikvarisk synpunkt. Detta är 
även något som Piteå museum och andra antikvariskt- och historiskt kunniga har tillstyrkt. 
2. Att gården får en användning, åtminstone under sommarhalvåret. Det är svårt att se nyttan 
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av att flytta ett oanvänt hus från ett ställe till ett annat, där det fortsättningsvis är oanvänt. 
Därför måste ett beslut om flytt föregås av ett beslut av vad huset ska användas till. 
3. Att kostnaden är rimlig. En flytt av Blomskagården innebär att den måste plockas ned bit 
för bit och sättas upp igen. Kostnaden för detta är inte utredd. 
 
Förslaget att flytta Blomskagården till Bondön stämmer inte överens med första kriteriet som 
anges i det tidigare fullmäktigebeslutet, då det inte finns några historiska kopplingar med 
platsen. Generellt sett finns bara två placeringar som är korrekta ur historisk och 
byggnadsantikvarisk synpunkt. Den ena är Blomskagårdens ursprungliga placering i kv. 
Lekatten, det andra är gårdens nuvarande på Kvarnbacken. Där har den nu stått i snart hundra 
år. Andra tänkbara placeringar är inom en central stadsmiljö där denna typ av gård kan höra 
hemma, främst inom ett av de centrala kvarteren på Häggholmen eller, med viss reservation, 
på Norrmalm. 
 
Enligt bedömning från Fastighets- och serviceförvaltningen och Kultur- och 
fritidsförvaltningen november 2017 framkom att byggnaden kräver omfattande renovering in- 
och utvändigt för att kunna användas för både sommar- och vinterbruk. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att Piteförslaget bör avslås eftersom platsen på Bondön 
inte uppfyller Kommunfullmäktiges tidigare ställningstagande och ambition för gårdens 
kulturhistoriska värde. Dessutom är huset i behov av omfattande renovering för att nå 
acceptabel standard, om än den skulle kunna användas för viss verksamhet sommartid. 
Ambition är att det ska finnas ett tydligt användningsområde för gården om resurser ska 
läggas ned för en eventuell flytt. 
----- 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S): 
”Blomskagården, dess användning och placering har utretts ett flertal gånger och diskuterats 
flitigt under lång tid. Utifrån alla utredningar kan konstateras att en renovering för att nå en 
acceptabel standard gällande tillgänglighet och uppvärmningskostnader skulle bli mycket 
kostsamt. Byggnaden värde är i första hand kulturhistoriskt och skulle möjligen kunna 
användas för verksamhet sommartid utan större investeringar. Jag instämmer i 
Kommunledningsförvaltningens bedömning att det utifrån tidigare kriterier antagna av 
kommunfullmäktige vore olämpligt att flytta Blomska gården till Bondön eftersom det skulle 
skada gårdens kulturhistoriska värde. Jag föreslår utifrån det att Kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget.” 
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§ 86 
 

Information från kommunchefen 
Diarienr 22KS11 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av information från Kommunchef. 
 
Ärendebeskrivning 
Andreas Lind, Kommunchef lämnar information vid sammanträdet. 
 
----- 
Stab för information mellan kommunens förvaltningar på grund av rådande säkerhetspolitiska 
läge genomförs en gång i veckan. Migrationsverket har meddelat att de inte är intresserade av 
evakueringsboenden i kommunen utan vill att Piteå istället förbereder för långsiktiga boenden 
för flyktingar från Ukraina. Det är ovisst hur många boenden det finns behov av och 
ersättningen till kommunerna är fortfarande oklar. Evakueringsboenden finns i Boden och 
planeras framöver i Haparanda. 
I kommunen finns ett antal Ukrainanare som flyttat till privata boenden, 
utbildningsförvaltningen ser över sina resurser för att kunna att ta emot dessa i sina 
verksamheter. Flyktingarna har rätt till 15 timmars förskola och rätt att gå i skola men har inte 
skolplikt. De har inte rätt till skolskjuts eller utökad förskola över 15 timmar men kommunen 
se över behovet och lösningar för detta.  Kommunen har publicerat information på hemsida 
som översatts.  
 
Coronastaben har avslutats, men fortsatt hög frånvaro påverkar verksamheten i hög grad, 
framförallt i Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. 
  
IT-störningen 1 april har konstaterat bero på ett internt fel, inte yttre påverkan. Utvärdering 
pågår och ska redovisas till Kommunchef 13 april. Kommunen genomför penetreringstest av 
it-systemen för att upptäcka eventuella svagheter. Risk finns för att kostnaderna för 
kommunens skydd för it-attacker kommer att öka.  
  
Valförberedelse pågår, planeringen är i full gång och arbete pågår för att bemanna 
förtidsrösningslokaler och röstningslokaler.  
  
Rapport från utvärdering av SM-veckan, enligt förvaltningen har organisationen fungerat bra 
och kommunen har fått beröm för arrangemanget. Arrangemanget har setts av nästan 2,5 
miljoner tittare och kommunen har fått en mycket bra exponering av Piteå. 
  
Inbjudan till Temadagen 12 april, tema Norrbotniabanan är utskickad.  
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§ 87 
 

Plan för aktualisering av styrande dokument 2022 
Diarienr 22KS125 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar plan för aktualisering av styrande dokument 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har en diger flora av styrande dokument. I Policy för styrande dokument anges 
att alla styrande dokument ska aktualitetskontrolleras eller revideras varje mandatperiod. 
Kommunledningsförvaltningen har med utgångspunkt i de dokument som beslutas av 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige arbetat fram en plan över de dokument som 
behöver aktualiseras under 2022, antingen för att giltighetsdatum passeras under året eller på 
grund av att innehållet behöver revideras. 
 
Första avsnittet i den bilagda rapporten visar dokument som antingen går ut under året eller 
som har passerat längre än fyra år sedan senaste aktualiseringskontroll men som ej har fast 
giltighetstid. Andra avsnittet visar alla styrande dokument och tredje avsnittet visar 
anvisningar antagna av kommunchef. 
 
De dokument som ingår i planen för aktualisering har sitt slutdatum markerat med 
gulöverstrykning. 
 
På grund av bristande resurser, ett högt utvecklingstryck samt att det är valår finns inte 
möjlighet att aktualiseringskontrollera alla dokument i enlighet med policy för styrande 
dokument. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till förslaget med komplettering att även Policy för Piteå kommuns 
bostadspolitik, Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun och Taxa 
uthyrning av skollokaler gulmarkeras för revidering under 2022. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
  
Beslutsunderlag 
• Rapport Styrande dokument 2022 
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