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§ 189 
 

Redovisning till kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB 
2022 
Diarienr 22KS5 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen från Piteå Kommunföretag AB styrelsemöte den 7 
november 2022. 
 
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 7 november 2022: 
 VD rapport 
 Koncernbudget 
 Överföring investeringsram 2021/2022 Piteå Renhållning och Vatten AB  
 
 
  

Page 4 of 232



Sammanträdesprotokoll 5 (30) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-07  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 190 
 

Ansökan om ekonomiskt stöd, kvinnojouren Lillasyster 
Diarienr 22KS513 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ett ekonomiskt stöd om 300tkr till kvinnojouren Lillasyster. 
 
Stödet anvisas från medel som står till Kommunstyrelsens förfogande. 
  
Reservationer 
Johnny Åström (SJV), Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Johnny Åströms (SJV) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kvinnojouren Lillasyster ansöker om ekonomiskt stöd på 600 tkr från kommunstyrelsen, Piteå 
kommun. Stödet syftar till att täcka ett års månadshyra för det skyddade boende som 
föreningen driver, 150 tkr samt lön för ett år för en anställd, beräknat till 450 tkr, som skulle 
arbeta med att bygga upp kvinnojourens verksamhet och bemanna boende och jourtelefon på 
dagtid. 
 
Kvinnojouren Lillasyster i Piteå är en ideell feministisk förening var mål är att stötta kvinnor 
utsatta för våld, bedriva påverkansarbete och erbjuda utbildningar inom ämnet mäns våld mot 
kvinnor. Föreningen är inne i en uppstartsfas och har sedan starten av föreningen i oktober 
2021 byggt upp en organisationsstruktur, startat upp ett skyddat boende och utbildat hittills 26 
jourkvinnor som möjliggör för en jourtelefon som är öppen varje kväll. Medlemsantalet har 
snabbt stigit och det finns ett stort engagemang bland medlemmarna. Vid föreningens uppstart 
har olika event genomförts för att få in pengar till föreningen och föreningen har fått in bidrag 
som engångssummor främst från näringslivet i Piteå. 
 
I den fortsatta utvecklingen av föreningen är målet att skapa en långsiktig plan för 
finansiering, upprätta en god samverkan med kommunens socialtjänst och starta upp en 
utbildningsverksamhet både internt för föreningens medlemmar och jourkvinnor samt externt 
för exempelvis andra föreningar, skolungdomar och näringsliv. 
 
Piteå kommuns egen verksamhet Våld i nära relationer består av tre heltidstjänster, en 
socialsekreterare som arbetar 50% med utredning, beslutsfattande och uppföljningar av 
insatser samt 50% med samordning. 
 
Två personer arbetar med stöd i form av samtalsstöd för att bearbeta våldet men också göra 
riskbedömningar och skyddsplaneringar. Personerna samverkar även mycket med andra 
aktörer på grund av att våldet påverkar så många delar av en persons liv exempelvis hälso- 
och sjukvården men även inom socialtjänsten som barn och ungdomshandläggarna, 
familjerätten när det finns barn och Alkohol-och narkotikagruppen. Dessa två personer delar 
på en heltidstjänst vis Piteå kommuns egna skyddade boende. Boendet består av två 
lägenheter, Kollektivet som i dagsläget kan ta emot två kvinnor med medföljande barn och 

Page 5 of 232



Sammanträdesprotokoll 6 (30) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-07  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Satelliten som kan användas till personer som inte kan vara på Kollektivet som exempelvis 
våldsutsatta män, personer som har med sig djur eller en kvinna med tonårsson osv. 
 
Våld i nära relationer arbetar med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Gruppen får 
kontinuerlig handledning och utbildning samt sitter med i grupper med spjutspetskompetens 
gällande prostitution och människohandel och hedersrelaterat våld och förtryck. kan också 
erbjuda gruppverksamhet, en som riktar sig till våldsutsatta och en grupp som riktar sig till 
anhöriga. 
 
Piteå kommun har en väl fungerande verksamhet i sin regi, platserna på det skyddade boendet 
räcker till och det finns i skrivandets stund ingen kö till samtal. 
 
Den samverkan som i dagsläget pågår mellan Våld i nära relationer och kvinnojouren 
Lillasyster är gemensamma samverkansträffar som är planerade till ungefär tre gånger per år 
samt en överenskommelse om att skriva en gemensam rutin, det arbetet pågår. Samverkan kan 
komma att utökas med tiden. Socialtjänsten ser fram emot ett gott samarbete. 
 
Lillasyster har fått erbjudande om att under ”en vecka fri från våld” delta med någon aktivitet 
som bidrag till programmet och har accepterat detta. 
 
Kvinnojouren Lillasyster kan komma att bli ett komplement till Socialtjänstens verksamhet 
genom att ta emot placeringar i akuta situationer utanför kontorstid i de fall den sociala 
beredskapen tar beslut om detta. 
 
Det bidrag som Socialtjänsten beviljar som startbidrag till föreningar uppgår till 300 tkr. 
 
Yrkanden 
Johnny Åström (SJV), Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M): Bevilja ett 
ekonomiskt stöd om 600tkr till kvinnojouren Lillasyster. 
  
Agnetha Eriksson (S), Majvor Sjölund (C), Brith Fäldt (V), Helén Lindbäck (KD), Mats 
Dahlberg (MP) och Anders Nordin (SLP): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 §143 KSAPU Ansökan om ekonomiskt stöd, kvinnojouren Lillasyster 
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§ 191 
 

Höjning av kreditlimit Nordea Finans 
Diarienr 22KS601 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att höja kreditlimiten hos Nordea Finans Sverige AB (556021-
1475) från dagens limit om 45 miljoner kr till ny limit om 60 miljoner kr, kopplat till det 
befintliga avtalet om fordonsleasing, avtal 28821. 
 
Ärendebeskrivning 
Nuvarande avtal med Nordea Finans omfattar kommunens behov av finansiering av 
registrerade fordon, ca 200 st personbilar och ca 35 st lätta lastbilar och servicefordon. 
Prisökningar på fordonen, de långa leveranstiderna samt beslutet att övergå till elbilar som 
betingar betydligt högre leasingkostnader gör att kostnaderna ökar och krediten behöver 
därför höjas för att säkerställa kommunens fordonspark. 
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§ 192 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 
 

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

Delegationsbeslut 
 Delegationsbeslut,  Anvisning för uppföljning av riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald - 

upphävande signerat (dnr 22KS623-2) 

 Avtal Konsultstöd Adda AffärsConcept AB signerat. (dnr 22KS634-1) 

 Anmälan och beslut om bisyssla (dnr 22KS18-5) 
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§ 193 
 

Anmälda handlingar  
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda handlingar. 
 

Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunstyrelsen. 
 

Anmälda handlingar 
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-09-28 (dnr 22KS38-11) 

 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-09-28 (dnr 22KS38-10) 

 Beslut om riksintresse för kommunikationer - trafikslagens anläggningar (dnr 22KS608-3) 

 Program för miljökonsekvensbedömning (dnr 22KS593-4) 

 Remissmissiv - lokal och regional klimatomställning (dnr 22KS583-2) 

 Svar på uppdrag från Kommunstyrelsen 17KS509 (dnr 17KS509-10) 

 Handlingsprogram 2022- 2026 Överkalix kommun (dnr 22KS615-2) 

 Beskrivning av mått i underlag bedömning av bostadsbrist (dnr 22KS614-3) 

 Underlag bedömning bostadsbrist, vyer (dnr 22KS614-4) 

 Underlag bedömning bostadsbrist - tabeller (dnr 22KS614-5) 

 Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur (dnr 22KS475-2) 

 Protokoll KFN 2022-10-04 (dnr 22KS29-6) 

 Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2022-08-31 (dnr 22KS630-2) 

 Patientnämndens protokoll maj 2022 (dnr 22KS1-56) 

 Patientnämndens protokoll september 2022 (dnr 22KS1-57) 

 Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM)  Årshjul 2023 (dnr 22KS645-3) 

 Justerat protokoll från styrelsemöte i Svenska kommun försäkrings AB SKFAB den 21 oktober (dnr 22KS182-
15) 

 
 Cirkulär 22:31: Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare med 

flera 
 Cirkulär 22:36: Information angående bildandet av Sveriges Lärare och Sveriges 

Skolledare 
 Cirkulär 22:37: Budgetförutsättningar för åren 2022–2025 
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§ 194 
 

Budget 2023 och Verksamhetsplan 2023–2025 
Diarienr 22KS395 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2023- 
2025 och årsbudget för år 2023 enligt nedan. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar med 
9,6 mkr år 2023, 24,0 mkr år 2024 och 41,5 år 2025 respektive engångstillskott 23,3 mkr år 
2023; 0,4 mkr år 2024 och 0,4 mkr år 2025. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avsätter i driftbudgeten 68,0 mkr i en 
central pott till kommunstyrelsens förfogande. Potten innehåller bland annat anslag till 
löneökningar för år 2023. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att fördela 
medel till nämnder/styrelse för löneökningar då lokala avtal för 2023 är klara. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avsätter i driftbudgeten 10,4 mkr år 2023; 
21,4 mkr år 2024 och 32,1 mkr år 2025 i en central pott för kapitalkostnader till 
Kommunstyrelsens förfogande. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att fördela 
medel till nämnder/styrelse för tillkommande kapitalkostnader under året. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om taxe-/avgiftshöjningar tas i 
särskilt beslut av Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer mål och nyckeltal på 
kommunövergripande och nämndsnivå som stöd för bedömning av God ekonomisk 
hushållning i Piteå kommun för år 2023. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 
2023 till 22:25 kronor (oförändrad). 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån 
mål och uppdrag, fastställa internbudget för år 2023 inom ramen för anvisade medel 
(driftbudget och investeringsbudget) i samråd med Kommunstyrelsen/Ekonomiavdelningen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige delegerar till respektive nämnd/styrelse 
att, upp till fastställd beloppsgräns, löpande under året omvandla drift- till investeringsmedel 
under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. Rapportering 
om omfördelning görs i samband med årsredovisningen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer 2023 års investeringsram om 
304 mkr. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen får omsätta 
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och ta upp nya lån så den samlade lånevolymen exklusive kontokrediter uppgår till maximalt 
800 mkr. 
  
Reservationer 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck 
(KD) reserverar sig till förmån för Håkan Johanssons (M) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen lägger fram förslag till verksamhetsplan 2023–2025 och årsbudget 2023. 
 
Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från de Riktlinjer för budgetarbetet som 
fastställts av Kommunfullmäktige 2022-03-28. 
 
Riktlinjerna för budgetarbetet år 2023 har utgått från beslutade budgetramar och resultatnivåer 
i VEP 2022–2024. 
 
Våren 2022 har präglats av global återhämtning efter pandemin med successivt öppnande av 
samhället igen. Rysslands invasion av Ukraina har påverkat främst den europeiska ekonomin 
negativt och är starkt bidragande till ökade energi- och råvarupriser. Detta höjer osäkerheten 
för den ekonomiska utvecklingen och förvärrar utbuds- och logistikproblem för den globala 
handeln och driver upp inflationen. De finansiella marknaderna har reagerat med stora 
svängningar och fallande kurser. BNP-tillväxten i Sverige har därav bromsat in. Höga energi- 
och livsmedelspriserna samt stigande räntenivåer urholkar snabbt hushållens reala disponibla 
inkomster. I takt med att hushållens köpkraft försämras så minskar konsumtionen, främst av 
sällanköpsvaror och bostäder. Även företagens och offentlig sektors kostnader ökar kraftigt 
till följd av stigande räntenivåer och stigande priser. Svensk ekonomi nu går in i en fas med 
långsammare BNP-tillväxt än tidigare år. Trots det så är efterfrågan på arbetskraft fortsatt stor 
och rekryteringsläget är ansträngt. En historiskt mycket hög och oväntad inflationsökning 
(KPIF) gav i september en toppnotering på 9,7 %, är den högsta ökningstakten på mer är 
trettio år. Från och med 2023 gäller ett nytt pensionsavtal AKAP-KR inom kommunal sektor 
med betydande kostnadsökningar som följd. 
 
Kommunstyrelsens förslag till VEP 2023–2025 baseras på följande förutsättningar: 
Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) prognos i oktober 2022 för skatteunderlagets 
utveckling under den kommande planperioden indikerar en kraftig inbromsning i jämförelse 
med den prognos som skatteintäkterna baserades på i VEP 2022–2024. Preliminär beräkning 
är gjord för kostnadsutjämning, samt LSS-utjämning och båda utjämningsområdena minskar i 
jämförelse med VEP 2022–2024. 
 
Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar med netto 27,0 mkr för år 2023 mot tidigare 
beräkning i VEP 2022–2024. 
 Skatteunderlaget är uppräknat enligt SKR uppräkningsfaktor med 4,0 % för år 2023; 4,5 

% för år 2024 samt 4,1 % för år 2025. 
 Preliminär kostnadsutjämning för år 2023 medför en minskning med 13,1 mkr. 
 Preliminär LSS-utjämning för år 2023 ger en minskning med 4,3 mkr. 
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Anslag för löneökningar, priskompensation och kapitalkostnader avsätts och ingår i central 
pott till kommunstyrelsens förfogande 2023–2025. 
 
Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå som fastställer vad 
som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2023 återfinns i 
budgetdokumentet. 
 
I nämndernas budgetförslag finns taxorna redovisade. Flertalet av taxorna indexregleras 
årligen. 
 
Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar 
krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför föreslås 
att nämnder/styrelse får i delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift 
till investeringsanslag löpande under året under förutsättning att nämnden efter omfördelning 
klarar en budget i balans. Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med 
årsredovisningen. 
 
Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar. 
 
Budgetförslaget presenteras för den centrala samverkansgruppen den 8 november 2022. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), och Anders Nordin (SLP): Bifall till Kommunledningsförvaltningens 
förslag med ändring enligt bilaga.  
  
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck 
(KD): Bifall till Helena Stenbergs (S) förslag med ändringen att ramökning om 9,6 mkr för 
2023 tilldelas Socialnämnden. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Helena Stenbergs (S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 §147 KSAPU Budget 2023 och Verksamhetsplan (VEP) 2023-2025 samt kommunal 
skattesats 

 Budget 2023 och Verksamhetsplan (VEP) 2023-2025 samt kommunal skattesats 
 Yrkande Helena Stenberg (S) 
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§ 195 
 

Taxa måltidsservice 
Diarienr 22KS577 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa måltidsservice, att gälla från 
och med 2023-02-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighets- och serviceförvaltningens förslag till ny taxa motsvarar en prisökning med 385 
kr/månad avseende måltidsabonnemang, vilket innebär en månadskostnad på 4 351 kr och en 
kostnad per dag på 145 kr. Ingående kostnadsslag är löner, hyra, livsmedel, transporter, 
förbrukning och övriga kostnader. I ett måltidsabonnemang ingår per dag 3 mål plus 2 
mellanmål. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-17 §255, att fastställa målsättning om 93%-96% 
täckning för Fastighets- och serviceförvaltningens kostnader för måltidsabonnemang 
avseende särskilt boende inom äldreomsorgen. Höjningen innebär 90% 
kostnadstäckningsgrad under år 2023-2024. 
 
Vad gäller taxan för måltider utan biståndsbeslut föreslås en höjning med 6 kr för måltid och 
3 kr för frukost. Övriga avgifter lämnas oförändrade. 
----------------------------------------------------------------------- 
Fastighets- och servicenämndens beslut 2022-09-06 § 65: 
Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige fastställa avgifter och föreslår 
en höjning av måltidsabonnemanget, tre mål + mellanmål per dag, för särskilt boende inom 
äldreomsorgen med 245 kr till 4 211 kr per månad, 90% kostnadstäckningsgrad år 2023-2024. 
Fastighets- och servicenämnden föreslår även en höjning av måltidsavgiften för gäst med 6 
kr/portion till 75 kr samt priset för frukost med 3 kr/portion till 37 kr. Övriga avgifter lämnas 
oförändrade. 
Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att nya avgifter träder i 
kraft 1 februari 2023. 
 
Beslutsunderlag 

 Taxa måltidsservice 
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§ 196 
 

Taxa Socialtjänsten 
Diarienr 22KS573 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa Socialtjänsten att gälla från 
2023-02-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle hemtjänstavgifterna inom 
ramen för maxtaxa höjas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). Inför 2023 innebär det en 
höjning av 1,9 procent på årets hemtjänstavgifter. 
 
2022-2023 
Serviceinsatser (städning, tvätt, handling o.s.v.) 277 kr/tim 282 kr/tim 
Omvårdnadsinsatser och Nattpatrull 221 kr/tim 225 kr/tim 
Ledsagningsavgift 277 kr/tim 282 kr/tim 
 
Enligt beslut taget i SN 2018-09-07, 18SN318 § 158 beslutar man att införa möjlighet för 
boende på äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden att köpa förbrukningsartiklar. 
Förändring börjar gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräkning av nya avgifter ska 
ske årligen enligt Omsorgsindex från SKL. Inför 2023 innebär det en höjning av 1,9 procent. 
 
2022-2023 
Individuell kostnad 367 kr/månad/boende 374 kr/månad 
499 kr/månad/parboende 508 kr/månad 
 
Enligt beslut taget 2021-09-07 i §112 SNAU Avgifter på Trädgårdens Äldrecentra samt 
Norrgårdens tillfälliga boende. 
 
Diarienr 21SN168§§112 i fullmäktige beslutade man att införa omvårdnadsavgift för personer 
som vistas på utredningsplats på Äldrecentrat samt tillfälligt boende på Norrgården. 
Kostnaden för omvårdnadsavgiften tas med i beräkningen av maxtaxa och uppräknas årligen 
enligt omsorgsprisindex (OPI). 
 
Socialnämnden föreslog Kommunfullmäktige besluta om ytterligare en avgift för hyra om en 
person beviljas insatsen tillfälligt boende. Uppräknas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). 
Socialnämnden föreslog Kommunfullmäktige att besluta att de nya taxorna skulle gälla från 
och med 2022-02-01. 
 
Inför 2023-02-01 innebär detta en höjning av 1,9 procent. 
Hyra 73 kr/dygn 
Tillfälligt boende 73 kr/dygn 
 
Förslag till ytterligare prishöjning: 
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Hembesök/Utprovning från 250 kr till 300 kr. 
Sjukvårdande behandling från 250 kr till 300 kr. 
Det ger samma prisnivå för Piteå kommun som Region Norrbotten. 
  
--------- 
  
Socialnämndens beslut 2022-09-07 § 104: 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta taxa för Socialtjänsten. 
Socialnämnden föreslår att ändringen gäller från 2023-02-01. 
 
Beslutsunderlag 

 Taxa Socialtjänsten 
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§ 197 
 

Taxa för tillsyn och prövning gällande alkohol, tobak och liknande 
produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa receptfria 
läkemedel 
Diarienr 22KS632 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera Taxa för tillsyn och prövning gällande alkohol, 
tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel till 
Miljö- och tillsynsnämnden för att se över kontrolltiden och hur den påverkar näringsidkare, 
föreningar och privatpersoner. 
 
Ärendebeskrivning 
Avdelningschef Samhällsbyggnad Åsa Wikman föredrar ärendet vid Kommunstyrelsens 
sammanträde. 
  
Miljö- och tillsynsnämndens uppdrag 
Kommunfullmäktige har genom reglementet, fastställt av Kommunfullmäktige 2020-12-14 § 
279, delegerat bl.a. följande grupper av ärenden till Miljö- och tillsynsnämnden: 
 
- alla ärenden som enligt alkohollagen ska handhas av kommunen 
- alla ärenden som enligt tobakslagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
ska handhas av kommunen 
- alla ärenden som enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska 
handhas av kommunen. 
 
I år har nämnden även tilldelats ansvar för tillsynen enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 
I uppdraget ingår att arbeta förebyggande med ohälsa, att handlägga ansökningar/anmälningar 
och utföra inre och yttre tillsyn på ett effektivt, rättssäkert och likvärdigt sätt. I tillsynen av 
dessa produkter eftersträvar Miljö- och tillsynsnämnden att samordna tillsynen med 
livsmedelskontrollen i den mån det är möjligt. 
 
Ny taxa tobaksfria nikotinprodukter 
Med anledning av den nya lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter fick kommunen 
ansvar för att utöva tillsyn på fysiska försäljningsställen så att denna lag och anslutande 
föreskrifter följs. Enligt 40 § kan en kommun ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
anmälningspliktig försäljning enligt 17 §. 
 
Tre styrande dokument föreslås bli ett 
Den nya lagen föranleder en översyn av kommunens taxor inom alkohollagen, tobakslagen 
och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Dagens taxor har kommit till vid olika tidpunkter och har därmed olika avgiftsnivåer för 
timtaxa. Detta kan upplevas förvirrande för näringsidkare. Avgiftsnivåerna motsvarar inte 
heller kostnaden för handläggning och tillsyn. Förslaget till ny taxa är att tre befintliga 
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styrande dokument (KF 2017-12-18 § 292, KF 2019-06-24 § 169, KF 2015-11-16 § 273, 
se Taxor och avgifter - Styrande dokument (pitea.se) ) slås samman till ett och att den nya 
taxan för tobaksfria nikotinprodukter ingår i denna. 
 
Förslag till timtaxa 
Timtaxan för tillsyn inom samtliga tillsynsområden föreslås följa livsmedelstaxan som enligt 
2022 års nivå är 1 212 kr (kan ev. ändras efter indexuppräkning i oktober 2022). Tillsynen 
utförs av livsmedelsinspektörer och alkoholhandläggare. Timpriset motsvarar myndighetens 
kostnad och blir enhetligt och lättare att kommunicera. 
 
Förslag till avgift för ansökan/anmälan 
I samband med översyn av taxor har avdelningen Miljö- och hälsoskydd stämt av reell 
arbetstid jämfört med nuvarande taxor. Förslag finns om att höja såväl som att minska vissa 
avgifter. 
 
Främst berörs följande avgifter: 
- Avgift för stadigvarande tillstånd för nyansökan av såväl alkohol som tobak. I denna 
prövning ingår att: 
- remittera ärendet till skattemyndigheten, kronofogden, polisen, räddningstjänsten 
samt stämma av internt med hälsoskydd, livsmedel och bygg 
- informera och ge råd under hela processen 
- besöka serveringslokal och titta på serveringsytor/försäljningsytor (alkohol/tobak) 
- granska hyresavtal, ekonomi/finansiering, evenemangsbeskrivning, menyer, ritningar 
på lokalen 
- boka in tid och utföra prov mot folkhälsomyndigheten (alkohol) 
- skriva utredning och kommunicera den med sökande 
- vid positivt beslut registrera ärendet hos folkhälsomyndigheten, länsstyrelsen och 
skicka till polismyndigheten region nord. 
- För ändring av befintligt tillstånd föreslås att frångå en fast avgift till timavgift, eftersom 
dessa ärenden skiljer sig i hur mycket tid som krävs för handläggning. 
- För handläggning av anmälan av bolagsändring innebär det näst intill en liknande process 
som vid ansökan av stadigvarande tillstånd, vilket motiverar höjningen av taxan. Vid 
mindre bolagsändring och prövning av styrelseledamot tas en lägre taxa ut. Ärendet ska 
fortfarande remitteras och prövas om lämplighet, gällande ekonomi och ev. brottslighet 
föreligger. 
 
Restaurangrapport 
En höjning av taxan för ej inlämnad restaurangrapport föreslås, vilket motiverar att lämna in 
rapporten i tid och myndigheten sparar tid att ringa och påminna om dessa. 
 
Tillsyn 
Myndigheten utför inre och yttre tillsyn på verksamheter som serverar alkohol respektive har 
försäljning av tobak. 
 
Den inre tillsynen innebär främst en granskning av om bolaget och dess företrädare 
fortfarande uppfyller alkohollagens krav på ekonomisk och personlig lämplighet och sker 
löpande under året. Avgift för inre tillsyn föreslås en fast avgift som betalas i början av året 
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som motsvarar 4 timmar för alkohol och 3 timmar för tobak. 
 
Den yttre tillsynen planeras utifrån hur stort tillsynsbehovet bedöms vara, dvs. en 
riskbedömning görs. Tillsynen sker såväl dagtid som kvällstid/nattetid. Avgift för den yttre 
tillsynen för alkohol debiteras utifrån fjolårets försäljning av alkohol, bilaga 2. Avgift för yttre 
tillsyn av tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter, folköl och receptfria läkemedel tas 
ut efter att tillsynen har genomförts, dvs. efterhandsdebitering. Denna tillsyn samordnas i hög 
grad med livsmedelskontrollen. 
  
---------- 
  
Miljö- och tillsynsnämndens beslut 2022-10-12 § 46: 
  
1. Miljö- och tillsynsnämnden godkänner förslag till ny taxa för tillsyn inom följande lagars 
tillämpningsområden: 
 Alkohollagen (2010:1622) 
 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
 Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadshållare 
 Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
  
2. Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer förslag till ny taxa 
med tillhörande taxebilaga 1- 3 med stöd av följande bestämmelser: 
 Alkohollagen 8 kap. 10 § 
 Lag om tobak och liknande produkter 8 kap. 1 - 2 §§ 
 Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadshållare 46 § 
 Lag om tobaksfria nikotinprodukter 40 § 
 Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 23 §. 
  
3. Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ger Miljö- 
och tillsynsnämnden i uppdrag att årligen revidera och besluta om samtliga avgifter 
för ansökan, anmälan och tillsynsavgifter upp till prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
4. Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska 
gälla från och med den 1 januari 2023. 
5. Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att följande 
taxor  upphör att gälla från och med den 1 januari 2023: 
 Taxa för serveringstillstånd – antagen 2017-12-18 § 292, senast reviderad 2021-11-24 § 

74 (indexuppräkning, dnr 19MTN31) 
 Taxa för försäljning och tillsyn av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare antagen 

2019-06-24 § 169, senast reviderad 2021-11-24 § 75  (indexuppräkning, dnr 19MTN14) 
 Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel – antagen 2015-11-

16 § 273, senast reviderad 2021-11-24 § 71 (indexuppräkning, dnr 19MTN46). 
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Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Återremiss till Miljö- och tillsynsnämnden för att se över kontrolltiden 
och hur den påverkar näringsidkare, föreningar och privatpersoner. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Taxa för tillsyn och prövning gällande alkohol, tobak och liknande produkter, tobaksfria 
nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel 

 Beräkning av timavgift 2022 
 Jämförelse taxor för tobak - rf läkemedel - folköl - alkohol 2022 
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§ 198 
 

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2023 
Diarienr 22KS622 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Pirevas styrelse beslutade 2022-10-05 att föreslå Kommunfullmäktige besluta 
- att öka brukningsavgiften med 11 % från 1 januari 2023, varav 1 % går till fondering för 
nytt Vattenverk 
- att öka anläggningsavgiften med 10,8 % från 1 januari 2023. 
 
För 2023 föreslås en generell ökning, oavsett mätartyp, av brukningsavgifterna och 
anläggningsavgifterna om totalt 11% respektive 10,8% (anläggningsavgift) för att täcka ökade 
driftkostnader hänförliga till driften av den allmänna VA-anläggningen. 
 
Under 2023 kommer bolaget att arbeta med den stora underhållsskuld som finns i 
ledningsnätet i kommunen. Underhållsskulden är något som bolaget delar med övriga av 
landets kommuner. Svenskt Vatten har i media talat om en underhållsskuld på 465 Miljarder i 
Sverige. 
 
Stora prisökningar inom främst kemikalier och elkostnader från bolagets leverantörer bidrar 
till ökade produktionskostnader. Bolaget stödfunktioner kommer under 2023 att fortsätta 
arbetet inom digital utveckling, verksamhets och bolagsutveckling, IT-säkerhet, 
kommunikation samt kvalitet och miljö. 
 
Det investeringsbehov som finns gör att bolagets kapitalkostnader ökar med 3,1 Mkr. De 
finansiella kostnaderna ökar (1 Mkr) genom högre räntor och ökade avskrivningar (ca 1 Mkr). 
 
För det planerade nya Vattenverket förslås en fondering med 1 %. 
 
Med anledning av kostnadsökningar förväntas det totala intäktsökningsbehovet för driften av 
den allmänna VA-anläggningen uppgå till 11 %, varav 10 % tas ut genom höjda 
brukningstaxor och 1 % avser fondering för nyinvestering avseende nytt vattenverk. 
 
Förslaget innebär att kostnaden för det vanligaste villahushållet ökar med 68,08 kr per månad 
vilket motsvarar 817 kr per år och för en ”normallägenhet” med 37,58 kr per månad vilket 
motsvarar 451 kr per år. 
 
Anläggningsavgifterna har enligt taxan rätt att justeras årligen enligt entreprenadindex. Under 
perioden aug 2021 – aug 2022 har index ökat med 10,8 %. Pireva föreslår ökning inom index 
dvs 10,8 % för 2023. 
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Se bilaga för diagram med jämförelse av brukningsavgiften med andra kommuner för en 
”normalvilla” (typhus A) och ”normallägenhet” (typhus B). 
 
Beslutsunderlag 

 Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2023 
 Jämförelse av brukningsavgiften med andra kommuner 
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§ 199 
 

Bestämmelser för tomtkö och köp av småhustomt 
Diarienr 22KS580 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bestämmelser för tomtkö och köp 
av småhustomt. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP), Karl-Erik Jonsson (M) och Johnny Åström 
(SJV) reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Johanssons (M) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2018-02-19, § 40, revidering av Bestämmelser för tomtkö och köp 
av småhustomt. Bestämmelsen är i behov av revidering eftersom vissa förutsättningar har 
ändrats. 
 
1. Sammanslagning av tomtköer 
Samhällsbyggnad föreslår att fritidstomtkön avslutas och att sammanslagning 
av fritidstomtkön och villatomtkön sker. De som har stått i fritidstomtkön erbjuds plats i 
den tomtkö som blir kvar (villatomtkön). Placeringen i kön blir efter det 
anmälningsdatum man hade i fritidstomtkön. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att tomtkön som blir kvar fortsättningsvis kallas tomtkö 
för småhus. Den sammanslagna tomtkön skulle fungera på samma sätt som dagens 
tomtköer, att när nyplanerat område ska fördelas tillfrågas de sökande i turordning i tomtkön. 
Längst kötid ger förtur till val av tomt. 
 
Piteå kommun har idag två olika tomtköer: en för villatomter och en för fritidshustomter. 
Villatomtkön har idag 458 sökande och fritidstomtkön har 216 sökande. De som stått längst i 
villatomtkön har stått i kön sedan 1973 och de i fritidstomtkön sedan 1977. I dagsläget är 
årsavgiften för respektive tomtkö 300 kronor samt 300 kronor vid nyanmälan. 
 
Sedan tomtköerna bildades har förutsättningarna för bildande av tomt ändrats. Enligt gällande 
bestämmelser för nybildning av bostadstomt sker det alltid för bostadsändamål, inte 
fritidsbostadsändamål. De senaste åren har endast ett fåtal tomter förmedlats via tomtkön för 
fritidstomt och inga nya fritidsbostadsområden planeras utifrån gällande bestämmelser om 
nybildning av bostadstomt. 
 
Av de kommuner som har tomtkö är Piteå kommun en av ytterst få som erbjuder två olika 
tomtköer - den enda Samhällsbyggnad hittat förutom Piteå är Kiruna. Övriga kommuner med 
tomtkö har en tomtkö för småhusbebyggelse. 
 
Motivering till sammanslagning av tomtköer 
Gränsen för vad som tidigare räknats som fritidshusområde har suddats ut och det kan 
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bli svårt att bedöma om ett område ska räknas som fritidshusområde eller 
villaområde. Exempel på en sådan situation skulle kunna vara vid en framtida exploatering av 
Fårön. För att underlätta hanteringen och undvika missförstånd föreslår Samhällsbyggnad 
därför en enhetlig tomtkö. 
 
Vad gäller kommuners bostadsförsörjningsansvar pratar man om bostäder - begreppet 
fritidsbostäder används inte. 
 
De olika tomtköerna bidrar till otydlighet eftersom man kan förvänta sig att Piteå kommun 
tillhandahåller två olika typer av tomter. Förväntningar på vad fritidstomtkön ska ge 
motsvaras inte av det Piteå kommun levererar. 
 
2. Revidering av administration 
Hanteringen av betalning av årsavgiften har förändrats sedan 2018 - begäran om betalning av 
årsavgiften för tomtkö skickas numera via e-tjänsten. I gällande bestämmelse står det att 
kommunen skickar faktura för betalning av den årliga tomtköavgiften samt att obetald faktura 
handläggs enligt Piteå kommuns kravrutiner. 
 
I reviderad bestämmelse föreslås att köparen alltid bekostar nybyggnadskarta. I gällande 
bestämmelse är det olika tillvägagångssätt för betalning av nybyggnadskarta beroende på om 
köpet sker från tomtkatalogen eller via tomtkön. 
 
I reviderad bestämmelse förtydligas även att köparen förlorar sin tomtköplats vid ångrat köp 
av tomt. 
 
Motivering till revidering av administration 
Revideringen innebär att bestämmelserna om tomtkö och köp av småhustomt överensstämmer 
med hanteringen av den digitala tomtkö som Piteå kommun har. 
 
Ett enhetligt tillvägagångssätt för betalning av nybyggnadskarta förenklar för sökanden och 
vid handläggning för Piteå kommun. Ett förtydligande om att köparen förlorar sin tomtköplats 
vid ångrat köp tydliggör förutsättningarna för sökanden. 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-09-01 § 119: 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revideringen av Bestämmelser för tomtkö och köp av 
småhustomt. 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar bestämmelserna vidare till Kommunfullmäktige för 
antagande. 
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP), Karl-Erik Jonsson (M) och Johnny Åström 
(SJV): Återremiss till Samhällsbyggnandsnämnden för översyn för att göra kön mer relevant, 
få den mer modern och mer precision i utbud o efterfrågan, se över möjlighet att välja 
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områden, eventuellt högre kostnad att stå i kön, kräva mer aktivitet osv. Även se över om kön 
verkligen behövs. 
  
Brith Fäldt (V): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer därefter 
proposition ställas på övriga yrkanden. 
  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.  
  
Ordföranden ställer därefter proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket 
blir Kommunstyrelsens beslut. 
  
 
Beslutsunderlag 

 Bestämmelser för tomtkö och köp av småhustomt 
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§ 200 
 

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
Diarienr 20KS375 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV), Anders Nordin (SLP), Karl-Erik Jonsson (M) 
och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Johanssons (M) 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-26 § 108 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) bestämmelser om 
ersättning för förtroendevalda för att utreda konsekvenser av Moderaternas ändringsförslag. 
 
-------------------------------------------- 
 
Förslagen i återremissen kommenteras nedan. 
 
1. Arvodet för ordförande Kultur- och fritidsnämnden ska likställas med ordförandeskap i 
Fastighets- och servicenämnden m fl och därmed vara 17 % av årsarvode 
Förslaget skulle innebära en besparing på ca: 63 600 kr och minska arvodet för ordförande, 
vice ordförande och ledamöter i arbetsutskott. 
 
2. Arvodet nivå 2 för ordförande i Socialnämnden, BUN och SAM ska vara 40 % av 
årsarvode 
Kommunledningsförvaltningens förslag utgår från bedömningen att det är en skillnad i 
arbetsbelastning med bland annat antal sammanträden och övrigt ansvar mellan dessa 
uppdrag. 
Sammantaget bedöms förslaget ge en kostnadsökning. 
Ändringarna i procentsatser ger i sig en beräknad kostnadsminskning på drygt 100 tkr per år. 
Förslaget medför att kostnader för sammanträdesersättning tillkommer för ordförande vid 
drygt 70 sammanträden, vilket tillsammans med förlorad arbetsförtjänst och andra 
ersättningar som ingår i årsarvode nivå 2 ger en kostnadsökning som överstiger 
kostnadsminskningen. 
 
3. Sammanträdesarvode och förrättningsarvode ska likställas ersättningsmässigt 
Kommunledningsförvaltningens förslag baseras på att förtroendevalda inför ett sammanträde 
har ersättning för inläsning av handlingar. Detta är inte lika vanligt vid studiebesök, 
utbildningar och andra förrättningar. 
Förslaget ger en kostnadsökning då förrättningsersättningen föreslås bli 367 kr högre per 
tillfälle, för heldag. 
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4. Ersättning till förtroendevalda för sammanträde och förrättning, ska vara: 
400 kr/påbörjad timme – max 1000 för halvdag, max 1500 kr för heldag. Inläsningsarvode 
ingår i ersättningen 
Förslaget går inte att automatisk behandla i kommunens löneadministrationssystem och skulle 
därmed medföra stora administrativa arbetsinsatser. 
Hel sammanträdesersättning bedöms dessutom ge förtroendevalda en rimligare kompensation 
då sammanträden oftast saknar fast sluttid samt att det kan vara svårt att vara ledig del av dag 
för arbetstagare. 
Det är svårt att beräkna ekonomiska effekter då de är helt beroende på sammanträdeslängd. 
 
5. Kommunstyrelsens ordförande ska ha 100 % årsarvode och tituleras kommunalråd 
Ingen skillnad mot liggande förslag 
 
6. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska ha 80 % årsarvode och tituleras vice 
kommunalråd 
Kommunalråden fördelar själva arbetsuppgifterna mellan sig. Syftet med att ha två ordinarie 
kommunalråd är att kommunalråden ska kunna vara mer tillgängliga för medborgare, företag 
och andra organisationer. 
Enligt kommunallagen 4:2, Den som inom kommunen eller regionen fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, 
borgarråd, regionråd, oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. 
Bestämmelsen i kommunallagen 4:2 innebär en reglering av titulaturen, även om det är 
möjligt för fullmäktige att använda en annan titel. Ett kommunalråd har inte någon särskild 
beslutsbefogenhet enbart i egenskap av kommunalråd. 
Förslaget skulle ge minskade kostnader med 187 900 kr per år. 
 
7. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ska ha 50% årsarvode och tituleras oppositionsråd, 
och ska tillfalla den som den största konstellationen (valteknisk samverkan) inom 
oppositionen väljer. 
Ett riktvärde för betydande del av heltid är 40 %. 
Förslaget skulle innebära en ökad kostnad med 300 700 kr per år. 
Det finns i liggande förslag möjlighet för partigrupper (samverkansgrupper) att fritt fördela 
gruppledararvodet mellan en eller flera personer efter önskemål från respektive parti eller 
grupp av partier. Detta möjliggör att flera partier kan gå ihop om ersättning till ett 
”oppositionsråd”. 
 
8. Ersättning för ersättare som ej kallas till möten, men är beredd att rycka in, ska ersättas med 
en timme (400 kr) 
Förslaget innebär en beräknad kostnadsökning på ca: 320 tkr per år, baserat på ca: 90 
sammanträden per år (AU ej inräknat), 11 instanser (inkl. kommunfullmäktige) och totalt 100 
ersättare. Medelantal ersättare per instans blir då 9 st. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande efter Kommunfullmäktiges återremiss 
Återremissens förslag i sin helhet beräknas ge en sammanlagd kostnadsökning på minst 370 
tkr per år jämfört med kommunledningsförvaltningens förslag. Det skulle utöver det även 
innebära utökad administration för alla förvaltningar. Kommunledningsförvaltningen 
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bedömer inte att förslaget som helhet skulle öka incitamentet att ta på sig förtroende uppdrag i 
Piteå kommun. 
Kommunledningsförvaltningen förslår därför att förslaget inte ändras utifrån återremissen. 
Kommunfullmäktige föreslås anta bestämmelser för ersättning till förtroendevalda. 
 
--------------------------------------------- 
 
Under 2021 och 2022 har ett stort utvecklingsarbete pågått för att förbättra servicen till 
förtroendevalda genom att erbjuda alltid tillgängliga digitala tjänster och en samlad ingång för 
ärenden som rör uppdraget. En del i detta är att införa en digital tjänst för att rapportera 
närvaro på sammanträden och förrättningar för att få ut rätt ersättning. 
 
Som en del i detta arbete har en revidering av de bestämmelser som reglerar ersättning och 
arvoden ingått. Tidigare bestämmelser har upplevts som krångliga och svåra att förstå. 
Kommunledningsförvaltningen har därför valt att ta fram ett helt nytt förslag till 
bestämmelser. De bygger i grunden på att ersättningsnivåerna ska vara likvärdiga och den 
kommunala kostnaden oförändrad. 
 
Förutom rent text- och formmässiga förändringar har följande revideringar införts: 
 
• Tydligare uppdelning i sammanträden och förrättningar 
• Lagt till nivå för sammanträden under 1 timme (till 1/2 arvode), för att enklare kunna ha 
kompletteringsmöten vid akut behov. 
• Förrättningar ger ersättning per påbörjad timme istället för hel, halv eller fjärdedelsarvode. 
• Schablonersättning för förlorad arbetsförtjänst tas bort. 
• En inläsningsersättning inkluderas i sammanträdesersättningen 
• Förenklade rutiner för begäran av förlorad arbetsinkomst 
• Vice ordförande i valdistrikt likställs med ordförande då de har delat ansvar. 
• Årsarvode har delats upp i fyra nivåer där det tydligt framgår vad som ingår i arvodet för 
varje nivå. 
• Lagt in vad som ingår i gruppledararvode. 
• Förtydligande om hur årsarvode fördelas vid när en förtroendevald avgår mitt i 
mandatperioden. 
• Förlorad pensionsförmån på inkomst upp till 7,5 IBB utgår automatiskt istället för efter 
ansökan. 
• Ersättning för resekostnader till sammanträde eller förrättning utbetalas för resor längre än 6 
km, vilket är samma som gäller för gymnasieelever. 
• Förtydligat administrativa bestämmelser med tidsgränser för begäran. 
• Stycke om rätt att förfoga över teknisk utrustning för uppdraget har införs. 
 
Den procentuella fördelningen av årsarvoden har setts över. För Årsarvoden nivå 3 har nivån 
höjts med 2 % för ordförande eftersom överläggningar med utomstående organisationer lagts 
till i grunduppdraget. Nivån för samhällsbyggnadsnämndens ordförande har likställts med 
nivån för barn och utbildningsnämnden. Detta utifrån att samhällsbyggnadsnämnden är en 
nämnd med stora samverkansbehov och är central i utvecklingen av Piteå. 
 
------------------------------------- 
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Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07 § 137 
Kommunstyrelsen återremitterar Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda till 
Kommunledningsförvaltningen för revidering, lägg ihop sammanträdes- och 
inläsningsersättning samt se över nivån, förtydliga begreppen sammanträdes och 
förrättningsersättning (p 2.2.1) samt se över kilometergränsen för reseersättning. 
 
---------------------------------- 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande efter Kommunstyrelsens återremiss 
Kommunledningsförvaltningen har sett över Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
efter återremiss och gjort följande ändringar och bedömning. Sammanträdes- och 
inläsningsersättning har lagts ihop till ett belopp. Nivån som bygger på nuvarande ersättning 
bedöms rimlig och är inte ändrad. Under punkt 2.1 och 2.2 har mindre förtydliganden 
av begreppen sammanträdes och förrättningsersättning gjorts. Kilometergränsen för 
reseersättning som är samma för gymnasieelever bedöms rimlig och har därför inte ändrats. 
Utifrån detta har även grundbeloppen i bilaga 1 ändrats. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV), Anders Nordin (SLP), Karl-Erik Jonsson (M) 
och Helén Lindbäck (KD):  Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med ändringen 
att Sammanträdesersättning och Förrättningsersättning för hel dag uppgår till 1600kr.   
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Votering 
Votering begärs och Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst, Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.  
Nej-röst, Bifall till Håkan Johanssons (M) yrkande. 
Votering verkställs genom upprop.  
  
Omröstningsresultat 
Ja: 10 
Nej: 5 
Avstår: 0 
Frånvarande: 0 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
  
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningsförvaltningens 
förslag. 
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Beslutsunderlag 
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda - Bilaga 1 Grundbelopp 
 Nuvarande Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
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§ 200 
Votering Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
20KS375 

 
Ja-röst, Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.  
Nej-röst, Bifall till Håkan Johanssons (M) yrkande. 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Helena Stenberg (S), ordförande X   
Patric Lundström (S), vice ordförande X   
Brith Fäldt (V), 2:e vice ordförande X   
Stefan Askenryd (S), ledamot X   
Agnetha Eriksson (S), ledamot X   
Cristian Bergvall (S), ledamot X   
Mats Dahlberg (MP), ledamot X   
Håkan Johansson (M), ledamot  X  
Karl-Erik Jonsson (M), ledamot  X  
Majvor Sjölund (C), ledamot X   
Marika Berglund (C), ledamot X   
Helén Lindbäck (KD), ledamot  X  
Johnny Åström (SJV), ledamot  X  
Anders Nordin (SLP), ledamot  X  
Mikael Borgh (V), ersättare X   
Resultat 10 5 0 
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