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§ 1 
 

Riktlinjer för Planreserven 
Diarienr 22KS752 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för Planreserven. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår några förändringar i de befintliga riktlinjerna. 
Planreserven har som syfte att säkerställa finansiering för planläggning av strategiskt viktiga 
samhällsbyggnadsprojekt. I detta ingår detaljplaner och planprogram. För att kunna upprätta 
dessa plandokument behövs i många fall utredningar och analyser av olika slag, dvs ett 
planeringsunderlag för fortsatt planläggning. Förslaget är därmed att göra ett tillägg om att 
analyser och planeringsunderlag kan finansieras genom planreserven. 
 
Faktiska kostnader kopplade till framtagande av planer bör också kunna ingå, likväl som 
projektledarkostnader. 
 
Förslaget är vidare att 1 åriga planer arbetas fram mellan Kommunledningsförvaltningen och 
Samhällsbyggnad. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för Planreserven 
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§ 2 
 

Planreserv - redovisning 2022 och förslag till nyttjande 2023 
Diarienr 22KS690 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av Planreserven för 2022. 
  
Kommunstyrelsen fastställer nyttjandet av Planreserven för 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet föredras vid Kommunstyrelsens sammanträde av näringslivschef Nicklas Winblad 
von Walter, Näringslivsutvecklare Helene Bäcklund Röckner och enhetschef 
Planeringsavdelningen Helén Eriksson. 
  
Riktlinjerna för planreserven fastställdes av Kommunstyrelsen 2020-11-23 § 278. Syftet med 
planreserven är att säkerställa finansiering för planläggning av strategiskt viktiga 
samhällsbyggnadsprojekt för Piteås utveckling. I detta ingår planprogram, detaljplaner och 
utredningar som exempelvis geoteknik-, buller- trafik- eller naturutredningar som bekostas av 
kommunen. I fördelningen av planreserven ska hänsyn tas till aktuella styrande dokument för 
samhällsplanering och näringslivsutveckling. Ett förslag om några tillägg/förändringar i 
riktlinjerna är också inskickat för behandling i samband med fastställande av planreservens 
nyttjade kommande år. 
 
Utifrån stor efterfrågan på planläggning av mark för boende och verksamheter så tog 
Kommunfullmäktige beslut om att utöka planreserven med 2,8 mkr per år under kommande 
tre år, från och med 2022. Totalt uppgår därmed planreserven till 4 450 tkr under 2023. 
Under innevarande år så har inte planreserven upparbetats fullt ut, framför att på grund av 
svårigheter att nyttja konsulttjänster och brist på personal i och med de stora planerings- och 
investeringsprojekt som pågår i regionen. 
 
För år 2023 föreslår Samhällsbyggnad och Kommunledningsförvaltningen att huvuddelen av 
planreserven avsätts till planläggning av mark för boende. Befolkningsmålet på 46 000 
invånare 2030 och 50 000 invånare 2040 ligger till grund för planeringen av bostadsområden 
och verksamhetsytor, liksom för övrig kommunal planering vad gäller teknisk infrastruktur, 
skolor och annan service. Bostadsförsörjningsprogrammet utgör ett viktigt underlag för 
framtida boendeplanering. Planarbetet på Pitholmshöjden fortgår kommande år. Arbetet med 
planprogram Sörfjärden fortgår även kommande år och är ett av de mer omfattande 
planprogrammen för att komma fram till möjlig markanvändning i området utifrån 
Norrbotniabanans dragning. 
 
Efterfrågan på mark för industrin och andra verksamheters expansion är fortsatt stor. I det 
pågående fördjupade översiktsplanearbetet i Öjebyn hanteras verksamhetsområdenas 
möjlighet till utveckling och expansion. Haraholmens verksamhetsområde är ett av 
kommunens större områden för etablering av verksamheter och arbetet med en handlingsplan 
för området är påbörjad utifrån antaget program för etableringar. 
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När det gäller utredningar, analyser och planeringsunderlag som har bäring på framtida mark- 
och vattenanvändning, så föreslås en del av planreserven avsättas för de behov som kan 
uppstå under året. 
 
Uppföljning av planreserven sker årligen i Kommunstyrelsen, löpande information kan delges 
Plan- och tillväxtkommittén. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Nyttjande av planreserven 2022 
 Förslag till nyttjande av planreserven 2023 
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§ 3 
 

Finansiering projekt - Inflyttarservice steg II 
Diarienr 22KS698 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen avsätter medel till projekt Inflyttarservice Piteå steg II med 2,6 mkr år 
2023. 
 
Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till 
medfinansiering från andra aktörer, med Piteå kommun som grundfinansiär. Uppdraget ska 
återredovisas till Kommunstyrelsen senast 30 november 2023. 
 
Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett av Piteå kommuns ledningsuppdrag är att arbeta för ökad inflyttning av befolkning i 
arbetsför ålder. Till uppdraget kopplas det prioriterade målet att öka befolkningen till 46 000 
fram till år 2030 och till 50 000 fram till 2040. Det beskrivs som en förutsättning för att 
kommunen ska kunna ge den service som Piteåborna förväntar sig och har rätt till. 
Verksamheten utgår också ifrån den kommunala omvärldsanalysen för 2020 - 2030 I 
brytningens tid samt tilläggsrapporten Det nya normala (2021). 
 
En oroväckande arbetskraftsbrist råder i Piteå, i Norrbotten och i riket. Med anledning av det 
initierades 2021 ett samverkansprojekt av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektet har 
medfinansierats av Europeiska Socialfonden (ESF+) och har bemannats med två 
heltidstjänster från Samhällsbyggnadsförvaltningen och ett nära samarbete med 
Näringslivsavdelningen som bidragit med en medarbetare. Projektet avslutas kvartal 1 2023. 
 
Projektet har initierat sektorsövergripande samarbeten där det lokala näringslivet, 
fastighetsägare, mäklare, banker, civilsamhälle och utbildningsaktörer arbetat tillsammans 
med Piteå kommuns inflyttarservice för att främja inflyttningen. 
 
Inför projektets avslut uppvisas följande resultat: 
52 inflyttare har kommit via Inflyttarservice Piteå, fördelat på 16 kvinnor, 19 män och 17 
barn. Av de 35 vuxna är 34 i arbetsför ålder, varav 30 arbetar eller studerar. Ingen uppbär 
försörjningsstöd. Inflyttarna arbetar bland annat som förskollärare, undersköterska, IT-
konsult, ekonom och läkare. Aktörer som bland andra har involverats i inflyttningsprojektet är 
Trumbäcken fastigheter, RAWI, Svensk Fastighetsbyrå, Piteå kommun, 
Fastighetsförmedlingen, Sparbanken Nord, Stabo, Pitebo, ABF, Framnäs folkhögskola, LTU, 
PIF med flera. Inflyttarservice Piteå har också arbetat med ett stort antal intressenter som 
uttryckt önskan om att flytta till Piteå. Exempel på berörda arbetsgivare där matchning pågår 
är: Wibax, Sweco, Norrbottensteatern, Piteå kommun, Nordic Quick Systems, ComDate, 
Piteå Science Park, Pite Havsbad, Enercon, Adecco Piteå, Tromb/Cloudspin, Konsultia, Inre 
Kraft, Piteå Stadshotell med flera. 
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Projektidé Inflyttarservice Piteå steg II: 
 
- Inflyttarservice Piteå bidrar till en ökad samsyn mellan Piteås sektorer, där varje part har 
påbörjat ett arbete för Piteås kompetensförsörjning och tillväxt i samarbete med övriga parter. 
 
- Inflyttarservice är ett välbehövligt inslag till det kontinuerliga arbetet med 
kompetensförsörjning och befolkningsökning. 
Under första kvartalet 2022 uppgick Piteås totala inflyttning till +24 individer, +71 individer 
under andra kvartalet och -28 under det tredje kvartalet (SCB november 2022). Det 
uppsökande arbetet bör ske i hela landet och från andra länder. 
 
Ett antal områden är identifierade som verksamhetsbärande: 
 
- Digitala ingångar: Enkel åtkomst till Inflyttarservice. Digitala tjänster utvecklas utifrån 
intressenternas önskemål. Exempelvis en välfungerande e-tjänst, lämpliga sociala kanaler, 
marknadsföringsstrategier och CRM-system som fungerar som bas för matchning mot 
offentliga och privata arbetsgivare, samt fastighetsägare och mäklare. 
 
- Lokala aktörer: Verksamheten bidrar med korta vägar till den service som intressenterna 
efterfrågar och arbetar fördjupat med det sektorsövergripande arbetet. 
 
- Samarbetspartners: Stora organisationer väljer att ingå samarbeten med Inflyttarservice 
Piteå. Sådana samarbeten verkar kapacitetsförstärkande och signalerar hög trovärdighet för 
Piteå. Exempelvis Adecco Sverige, Enercon och Region Norrbotten. Samtidigt värnar 
Inflyttarservice Piteå om regionala kommunsamarbeten, vilka pågår parallellt. 
 
- Media: Lokal, regional, nationell och internationell synlighet ökar intresset för Piteå. Media 
porträtterar inflyttarberättelser vilka bekräftar stadens mottagarkapacitet och engagemang för 
inflyttning. 
 
- Rekrytering: Ett nödvändigt agerande i en tid där arbetskraften numera väljer arbetsgivarna 
utifrån attraktivitet. Närvaro i Sverige och utanför riket är av stor vikt för att berätta om Piteås 
levnads- och arbetsmöjligheter. 
 
Övergripande mål och delmål 
Piteå ska vara 46 000 invånare år 2030 och 50 000 invånare år 2040. 
 
- Inflyttarmål 
Under 2023 är målet 100 inflyttare via Inflyttarservice Piteå, 200 inflyttare under 2024 och 
300 inflyttare under 2025, vilket kräver ett samordnat kommunövergripande arbete med 
mottagarkapacitet. 
 
- Kvalitativ uppsökning; medverkan i tre nationella och två internationella mässor årligen. 
 
- Piteåevenemang; minst tre målgruppsspecifika evenemang ska genomföras årligen med 
syftet att inkludera Piteåborna i arbetet med mottagarkapacitet. 
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- Medverkan i hemvändarevenemang, ex P.S Saknar dig, som senast lockade 1500 besökare. 
 
- Samverkan med Campus Piteå; av de 200 studerande som Campus Piteå ska träffa per år i 
olika aktiviteter, ska Inflyttarservice Piteå konkretisera sitt erbjudande om stöd till minst 100 
av dem. 
 
Exempel på förväntade effekter 
 
Ökad befolkning; Fler invånare utifrån redovisad målbild. 
 
Positiva Piteå; Projektet förväntas bidra till en än mer positiv syn på levnads- och 
arbetsmöjligheter i Piteå och på Piteå som kompetent mottagarkommun. 
 
Kompetensförsörjningsplan; Uppdraget som samverkande länk för kompetensförsörjning i 
offentlig och privat sektor bedöms ha förutsättningarna att implementeras i förvaltningarna. 
En sådan integrering kan fungera som riktlinje för den beredskap och plan som hela Piteå 
behöver sätta tillsammans. 
 
Tjänstesektorn – ett av Piteås spjutspetsområden 
Utifrån attraktivitet och specificerad målgruppsinflyttning har tjänstesektorn lyfts fram som 
särskilt viktig att utveckla i Piteå. Via Inflyttarservice Piteå finns goda förutsättningar till att 
verka för etableringar inom tjänstesektorn. 
 
Exempel på aktiviteter 
- Ambassadörskap: Lansering av konceptet poolen Pitepoolare tillsammans med PiteBo. 
Involvering av befintliga invånare genom evenemang för invånare och inflyttare, samt genom 
elevarbeten på Strömbackaskolan för att öka ungas inkludering i arbetet. 
 
- Forskning, transparens och trovärdighet: Samarbete med näringslivsforskare vid KTH, 
geografiska institutionen vid Umeå universitet, med OECD, RISE, Piteå Science Park och 
Campus Piteå. 
 
- Acceptans för engelska som inledande primärspråk: Näringslivsavdelningen har påbörjat ett 
arbete för att underlätta kompetensförsörjning och förenkla för engelsktalande på Piteås 
arbetsmarknad. 
 
Projektorganisation 
Projektet, Inflyttarservice Piteå, organiseras lämpligast i Piteå kommuns Näringslivsavdelning 
under avdelningschef. Näringslivsavdelningen har således det övergripande ansvaret för 
projektet, teamledning, finansiell styrning, upphandling/inköp, uppföljning samt rapportering. 
I projektet ingår två heltidstjänster. Stora samverkansfördelar finns med befintliga 
verksamheter inom Näringslivsavdelningen. Teamet för varumärke/besöksnäring, där ex vis 
Turistcenter ingår, har en viktig roll i mottagandeservice och värdskap gentemot inflyttare. 
Samverkan med teamet för projekt, finansiering och etablering är också av stor vikt för 
projektet eftersom kompetensförsörjningsfrågan är central för såväl det befintliga näringslivet 
som för nya etableringar. 
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Ekonomi 
 
Projektbudget per år 
 
Egen personal, 2 heltidsanställda 1 600 000 
 
Aktivitetsbudget, ex rekryteringsmässor, 700 000 
uppsökande insatser, lokala evenemang 
 
Marknadsföring, digitalt och fysiskt 300 000 
material, rekryteringsmaterial, inköp av 
digitala verktyg och rekryteringskampanjer 
 
Totala kostnader 2 600 000 
 
Finansiering 
Piteå kommuns tillväxtpolitiska reserv 2 600 000 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen och projektorganisationen ska löpande undersöka möjligheter 
till extern medfinansiering till projektet eller till separata aktiviteter och evenemang. Ex vis 
via Region Norrbotten, EU:s strukturfonder, banker mfl aktörer. 
Kommunledningsförvaltningen ska senast i november 2023 återredovisa möjligheterna till 
medfinansiering från andra aktörer. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen ser, utifrån uppnådda resultat, en stor nytta med att 
Inflyttarservice steg II kan tilldelas medel för en fortsatt och utvecklad verksamhet kommande 
år. Medel från den tillväxtpolitiska reserven bör tilldelas projektet framför allt för att 
Inflyttarservice kommer att främja näringslivet och arbetsgivare i Piteå kommun. Om målet 
med en ökad befolkning ska nås krävs ett offensivt och proaktivt arbete i samhandling med 
Piteås näringsliv och organisationer. De resultat som uppnåtts under projektets första steg 
visar att den samverkan och de aktiviteter som genomförts med olika aktörer leder till en ökad 
inflyttning. Utifrån den föreslagna projektbudgeten och den inflyttning som förväntas ske med 
åtföljande skatteunderlag så anser Kommunledningsförvaltningen att storleken på stödet från 
Tillväxtpolitiska reserven är proportionerligt till den nytta som förväntas komma kommunen 
till del. Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna 
ansökan om medel till Inflyttarservice steg II under perioden 2023 – 2025. 
Kommunledningsförvaltningen bör också utreda möjligheterna till medfinansiering från andra 
aktörer, med Piteå kommun som grundfinansiär, uppdraget återredovisas till 
Kommunstyrelsen senast 30 november 2023. 
 
Yrkanden 
Patric Lundström (S) och Håkan Johansson (M): Kommunstyrelsen avsätter medel till projekt 
Inflyttarservice Piteå steg II med 2,6 mkr år 2023. Kommunstyrelsen ger 
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Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till medfinansiering från 
andra aktörer, med Piteå kommun som grundfinansiär. Uppdraget ska återredovisas till 
Kommunstyrelsen senast 30 november 2023. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Verksamhetsplan Inflyttarservice steg II 
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§ 4 
 

Årlig uppföljning av Kommunstyrelsens systematiska 
arbetsmiljöarbete (SAM) 
Diarienr 22KS677 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av Årlig uppföljning av Kommunstyrelsens systematiska 
arbetsmiljöarbete. 
 
Ärendebeskrivning 
Den årliga uppföljningen är en checklista som säkerställer att alla chefer i Piteå kommun gör 
det som enligt arbetsmiljölagen och föreskrifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Varje 
chefs underlag aggregeras till överordnade nivå där det analyseras. En sammanställning av 
analysen på förvaltningsnivå ska presenteras för respektive nämnd på det sista mötet för året. 
Rapporten av den årliga uppföljningen kan också användas som underlag i 
verksamhetsplanering och budgetarbete. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Arlig uppfoljning Kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) 2022 
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Sammanträdesprotokoll 13 (40) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-16  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 5 
 

Fokusdialog 2023 
Diarienr 22KS376 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ej genomföra någon fokusdialog 2023. 
 
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till Kommunledningsförvaltningen att sammanställa och 
följa upp genomförda fokusdialoger åren 2016–2022, följa upp återkommande metoder för 
medborgardialog, kostnader och hur de motsvarar nyttan samt återkomma med förslag på 
eventuella förändringar senast november 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Medborgardialog ingår som en viktig del i Piteå kommuns styr- och ledningsprocess. 
Dialoger genomförs och utvecklas ur två perspektiv, kund- och brukardialog från ett 
förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ur ett demokratiutvecklingsperspektiv. 
Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och 
tjänster som kund eller brukare. Medborgardialog är ett viktigt inslag vid utveckling av 
kommunens verksamheter, sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. 
Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om områden för medborgardialog (fokusdialoger). Beslut 
om dialoger tas utifrån aktuella resultat och utvecklingsområden. Första året 
Kommunstyrelsen beslutade om fokusdialoger var 2016. Under de följande åren, fram till och 
med 2022, har Kommunstyrelsen beslutat om genomförande av mellan 1–3 fokusdialoger 
årligen. 
 
Fokusdialogerna planeras och genomförs av kommunledningsförvaltningen i samverkan med 
andra berörda förvaltningar. Val av dialogmetoder görs utifrån målgrupper för dialogen och 
oftast används någon av de återkommande metoderna som finns för dialog med unga samt 
medborgarpanelen. 
Processen och metoderna för medborgardialog behöver återkommande utvärderas och 
förnyas. Vilka medborgare når vi i dialogerna? Hur återkopplar vi resultat av dialogerna och 
hur används resultaten? 
 
Kommunledningsförvaltningen önskar därför få ett uppdrag att sammanställa och följa upp 
genomförda fokusdialoger samt att följa upp återkommande metoder för medborgardialog 
(medborgarpanel, metoder för dialog med unga). (Resultat av uppföljningen och förslag till 
eventuella förändringar ska presenteras för kommunstyrelsen senast november 2023. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
tillägget till uppdraget att även redovisa kostnaderna och hur de motsvarar nyttan. 
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Sammanträdesprotokoll 14 (40) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-16  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 15 (40) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-16  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 6 
 

PiteåPanelen 2023-2026 
Diarienr 22KS400 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med eventuell rekrytering av ny medborgarpanel tills 
resultat av uppföljning av fokusdialoger och återkommande metoder för medborgardialog 
presenterats. 
  
Reservation 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
För att hålla den demokratiska processen levande är det viktigt att medborgare har möjlighet 
att delta i och ha inflytande genom att påverka pågående ärenden samt att kunna väcka nya 
frågor som känns angelägna. Piteå kommun arbetar aktivt med medborgardialog. 
PiteåPanelen är en av de kontinuerligt återkommande metoder som används. 
 
Syftet med PiteåPanelen är att ge förtroendevalda möjlighet att snabbt och enkelt kunna 
rådfråga medborgare i ett ärende. Resultat från PiteåPanelen utgör ett av många 
beslutsunderlag inför politiska beslut. Ytterligare ett syfte är att ge medborgare en möjlighet 
att påverka frågor genom att deras engagemang tas tillvara i en rådgivande process. 
Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för PiteåPanelen och beslutar om de frågor som ska 
ställas till panelen. 
 
Enligt tidigare beslut ska en ny PiteåPanel rekryteras vid varje ny mandatperiod. Den 
nuvarande PiteåPanelen består av 354 personer varav 189 är kvinnor och 165 är män. 
 
Panelen rekryteras via ett statistiskt urval av medborgare som får en särskild inbjudan. 
Öppen rekrytering av ytterligare medborgare genom till exempel annonser i dagspress, sociala 
medier och Värt att veta om din kommun. Vid förra mandatperiodens rekrytering erbjöds de 
dåvarande panelmedlemmarna att fortsätta ingå i medborgarpanelen. 
 
Under 2023 ska genomförda fokusdialoger samt återkommande metoder för 
medborgardialoger sammanställas och följas upp. Resultatet av uppföljningen och eventuella 
förslag på förändringar ska presenteras Kommunstyrelsen senast november 2023. Eventuell 
rekrytering till ny medborgarpanel bör avvakta resultat av uppföljningen. Befintlig panel finns 
kvar under 2023 och ska användas av kommunens nämnder och styrelse. 
 
Yrkanden 
Anders Nordin (SLP): Genomför rekrytering av ny medborgarpanel. 
  
Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
  

Page 15 of 278



Sammanträdesprotokoll 16 (40) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-16  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
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Sammanträdesprotokoll 17 (40) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-16  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 7 
 

Delegationsbestämmelser för Kommunstyrelsen 
Diarienr 22KS723 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen reviderar Delegationsbestämmelser för Kommunstyrelsen.  
  
Kommunstyrelsen antar Intyg firmatecknare. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunlednings förvaltningen har inför ny mandatperiod sett över de delegationer som 
kommunstyrelsen beslutat. 
 
Förslaget innehåller bland annat en del förtydliganden som är av redaktionell karaktär och 
som inte ändrar delegationernas betydelse. 
 
Delegationer på inköpsenhetens område har reviderats för att få en tydlighet och effektivitet. 
Förslaget bygger på kommunstyrelsens ansvar för upphandling enligt reglementet där 
kommunstyrelsen ansvarar för upphandling över direktupphandlingsgränsen oavsett vilken 
nämnds verksamhetsområde upphandlingen rör, samt för upphandling under 
direktupphandlingsgränsen inom sitt verksamhetsområde och vid kommunövergripande avtal 
(avtal som rör fler än en förvaltning). En förändring i förslaget är att delegationer under 120 
prisbasbelopp (innebär med 2023 års prisbasbelopp 6 300 tkr) kan tas av inköpschef eller 
ekonomichef. Förslaget innebär en smidigare hantering av själva tilldelningsbeslutet som i sig 
till största del är styrt av lagen om offentlig upphandling. 
 
Nya delegationer rörande inköp har även lagts till som säkerställer en smidigt och säker 
hantering av trepartsavtal via Husbyggnadsvarors ramavtal. Trepartsavtal tecknas i syfte att 
möjliggöra för leverantör till Piteå kommun att avropa varor från ramavtal som 
Husbyggnadsvaror HBV upphandlat och där Piteå kommun är avropsberättigad. 
Trepartsavtalet innebär att Piteå kommun åtar sig borgensansvar gentemot Husbyggnadsvaror 
HBV för avrop som leverantör gör upp till belopp motsvarande uppskattat värde för varor 
under upphandlad avtalsperiod. 
 
Fördelning av delegationer utifrån ny roll som Biträdande förvaltningschef har lagts till samt 
förenklade möjligheter att utse Tillförordnad kommunchef under kortare perioder. 
 
Förändrad delegation rörande Planreserv är inlagd för att återspegla att planreserven är en pott 
som näringslivsavdelningen har tilldelats i budget. Delegationer runt sponsring är ändrade för 
att återspegla ny organisatorisk hemvist för sponsringsärenden. Delegation för beslut om 
utbetalning av pensionsförmån samt ersättning för förlorad pensionsförmån till förtroendevald 
är inlagd. 
 
Indrivning och viss avskrivning av fodringar är flyttade till arbetsordning då dessa är 
rutinärenden som handläggs utifrån fasta riktlinjer. 

Page 17 of 278



Sammanträdesprotokoll 18 (40) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-16  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Förteckning över delegationer hanteras i en databas och bifogat dokument är en redigerad 
version från ett utdrag ur databasen. När dessa nya delegationer är beslutade kommer 
databasen att uppdateras varför ID-nummer och kommentarer kommer att ändras och ingår 
inte i beslutet. 
  
Ett behov finns även att ta beslut om firmatecknare för kommunen. 
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (M): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
ändring att punkt DB0043 inte ändras utan fortsatt gäller för beslut om tilldelning av 
avtal över 46 prisbasbelopp. 
  
Cristian Bergvall (S): 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 

 Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 
 Intyg firmatecknare 
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Sammanträdesprotokoll 19 (40) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-16  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 8 
 

Månadsrapport november 2022 
Diarienr 22KS387 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport november 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet föredras vid Kommunstyrelsens sammanträde av ekonomichef Åsa Öberg. 
  
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med kommunens förvaltningar sammanställt 
ekonomiskt resultat per sista november som uppgår till 180 mkr. För helåret prognostiseras 
resultat om 139,7 mkr 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 §182 KSAPU Månadsrapport november 2022 
 Manadsrapport november 2022 
 Månadsuppföljning Socialtjänsten november 2022 
 Analys Socialtjänsten november 2022 
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Sammanträdesprotokoll 20 (40) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-16  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 9 
 

Val av ledamöter och ersättare - Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 2023-2026 
Diarienr 22KS731 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens utser följande 7 ledamöter till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 2023-2026. 
 
1 Patric Lundström (S) 
2 Håkan Johansson (M) 
3 Kata Nilsson (S) 
4 Claes Danell (S) 
5 Karl-Erik Jonsson (M) 
6 Carola Bergman (S) 
7 Majvor Sjölund (C) 
 
Kommunstyrelsens utser följande 7 ersättare till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 2023-2026. 
 
1 Cristian Bergvall (S) 
2 Helen Lindbäck (KD) 
3 Louise Mörk (S) 
4 Anton Li Nilsson (C) 
5 Anders Nordin (SLP) 
6 Sara Lagesen Lundgren (S) 
7 Vakant majoritetsmandat 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunstyrelsens reglemente framgår att inom Kommunstyrelsen ska finnas ett 
arbets- och personalutskott bestående av 7 ledamöter och 7 ersättare. Ledamöter och ersättare 
i utskottet väljs av Kommunstyrelsen bland dess ledamöter för samma tid som de invalts i 
styrelsen. 
 
Inkomna nomineringar utgör förslag till beslut. 
 
Yrkanden 
Patric Lundström (S): Nominerar Sara Lagesen Lundgren (S) till ersättare. 
  
Håkan Johansson (M): Nominerar Helen Lindbäck (KD) och Anders Nordin (SLP) till 
ersättare. 
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Sammanträdesdatum  
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

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

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 10 
 

Val av ordförande och vice ordförande - Kommunstyrelsens arbets- 
och personalutskott 2023-2026 
Diarienr 22KS731 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Patric Lundström (S) till ordförande och Kata Nilsson (S) till vice 
ordförande för Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 
 
Inkomna nomineringar utgör förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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Sammanträdesdatum  
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Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 11 
 

Val av ledamöter och ersättare - Piteå Allmänna näringslivsfond 
2023-2026 
Diarienr 22KS730 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande 7 ledamöter till Piteå allmänna näringslivsfond 2023-2026: 
 
1 Patric Lundström (S) 
2 Håkan Johansson (M) 
3 Kata Nilsson (S) 
4 Claes Danell (S) 
5 Karl-Erik Jonsson (M) 
6 Carola Bergman (S) 
7 Majvor Sjölund (C) 
 
Kommunstyrelsen utser följande 7 ersättare till Piteå allmänna näringslivsfond 2023-2026: 
  
1 Cristian Bergvall (S) 
2 Helen Lindbäck (KD) 
3 Louise Mörk (S) 
4 Anton Li Nilsson (C) 
5 Anders Nordin (SLP) 
6 Sara Lagesen Lundgren (S) 
7 Vakant majoritetsmandat 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 100, att ändra stadgarna för Piteå allmänna 
näringslivsfond och utse kommunstyrelsens arbets- och personalutskott att utgöra styrelse för 
fonden. 
 
Kommunstyrelsen har nu att utse styrelse för Piteå allmänna näringslivsfond 2023-2026. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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Sammanträdesdatum  
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 12 
 

Val av ordförande och vice ordförande - Piteå Allmänna 
näringslivsfond 2023-2026 
Diarienr 22KS730 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Patric Lundström (S) till ordförande och Kata Nilsson (S) till vice 
ordförande för Piteå allmänna näringslivsfond 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 100, att ändra stadgarna för Piteå allmänna 
näringslivsfond och utse kommunstyrelsens arbets- och personalutskott att utgöra styrelse för 
fonden. 
 
Kommunstyrelsen har nu att utse ordförande och vice ordförande för Piteå allmänna 
näringslivsfond 2023-2026. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 13 
 

Val av ledamöter och ersättare - Plan- och tillväxtkommittén 2023-
2026 
Diarienr 22KS732 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande 5 ledamöter till Plan- och tillväxtkommittén 2023-2026: 
 
1 Patric Lundström (S) 
2 Håkan Johansson (M) 
3 Majvor Sjölund (C) 
4 Kata Nilsson (S) 
5 Daniel Bergman (M) 
 
Kommunstyrelsen utser följande 5 ersättare till Plan- och tillväxtkommittén 2023-2026: 
  
1 Claes Danell (S) 
2 Karl-Erik Jonsson (M) 
3 Johannes Johansson (C) 
4 Carola Bergman (S) 
5 Helén Lindbäck (KD) 
 
Val av 4 ledamöter och 4 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden till Plan- och 
tillväxtkommittén 2023-2026 återstår. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommittén består av nio ledamöter med nio ersättare. Dessa utses för tid som 
sammanfaller med mandattiden för kommunstyrelsens ledamöter. 
 
Kommunstyrelsen utser fem ledamöter samt ersättare för dessa. Samhällsbyggnadsnämnden 
utser fyra ledamöter samt ersättare för dessa. 
 
Yrkanden 
Patric Lundström (S) och Kata Nilsson (S): Nominerar Patric Lundström (S), Kata Nilsson (S) 
och Majvor Sjölund (C) till ledamöter samt Claes Danell (S), Johannes Johansson (C) och 
Carola Bergman (S) till ersättare. 
  
Karl-Erik Jonsson (M) och Håkan Johansson (M): Nominerar Håkan Johansson (M) 
och Daniel Bergman (M) till ledamot samt Karl-Erik Jonsson (M) och Helén Lindbäck (KD) 
till ersättare. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 14 
 

Val av ordförande och vice ordförande - Plan- och tillväxtkommittén 
2023-2026 
Diarienr 22KS732 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Patric Lundström (S) till ordförande och Kata Nilsson (S) till 
vice ordförande i Plan- och tillväxtkommittén 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen utser ordförande samt vice ordförande för kommittén. 
 
Yrkanden 
Patric Lundström (S): Nominerar Patric Lundström (S) till ordförande och Kata Nilsson 
(S) till vice ordförande. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 15 
 

Val av kommunala vattenpolitiker Bottenviken 2023-2026 
Diarienr 22KS733 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Bo Andersson (C) och Ellinor Sandlund (M) 
till vattenpolitiker Bottenviken 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
I kommunerna i Bottenvikens vattendistrikt finns så kallade vattenpolitiker med uppgift att 
främja dialogen om vattenfrågor i och mellan kommunerna. Vattenpolitikerna har funnits 
sedan 2010. Piteå kommun har att utse två vattenpolitiker. 
 
Yrkanden 
Patric Lundström (S): Nominerar Bo Andersson (C). 
  
Håkan Johansson (M): Nominerar Ellinor Sandlund (M). 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 16 
 

Ledamot och ersättare till Sweden Emilia-Romagna Network 
(SERN) 2023-2026 
Diarienr 22KS612 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Jonas Gunnarsson (S) till ledamot i Sweden Emilia-Romagna 
Network (SERN) 2023-2026. 
  
Kommunstyrelsen utser Mats Gustafsson (SD) till ersättare i Sweden Emilia-Romagna 
Network (SERN) 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Sweden Emilia-Romagna Network (SERN) är ett nätverk som ska främja innovativa 
samarbetsprojekt mellan italienska och svenska aktörer. Nätverket ska lägga grunden för en 
nära samverkan och stimulera konkreta projekt. 
 
Internationella relationer på gräsrotsnivå är nyckelordet. SERN ska vara ett levande och aktivt 
nätverk som ska kanalisera och knoppa av projekt. Framför allt är följande områden 
intressanta för kunskapsutbyte och utveckling: miljö, kultur/integration, utbildning samt 
entreprenörskap. 
 
Genom det svenska EU-medlemskapet har kommuner och regioner blivit delaktiga i en större 
europeisk gemenskap som uppmuntrar till erfarenhetsutbyte. SERN ska arbeta transnationellt 
genom partnerskap. Detta mervärde i kombination med medlemskapet i EU ger aktörerna i 
nätverket möjlighet till finansiellt stöd för aktiviteter. 
 
Kommunstyrelsen utser en ledamot och en ersättare i styrelsen. 
 
Yrkanden 
Patric Lundström (S): Nominerar Jonas Gunnarsson (S) till ledamot. 
  
Mikael Borgh (V): Nominerar Anna Bergström (V) till ersättare. 
  
MH (SD): Nominerar Mats Gustafsson (SD) till ersättare. 
  
Propositionsordning 
Ordförande meddelar att han först ställer proposition på valet av ledamot och finner att det 
endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunstyrelsens beslut. 
  
Ordföranden ställer därefter proposition på valet av ersättare och finner att det finns två 
förslag och finner att Kommunstyrelsen utser Anna Bergström (V) till ersättare. 
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Votering begärs och verkställs genom sluten omröstning. Justerare Håkan Johansson (M) 
utses till rösträknare. 
  
Omröstningsresultat 
Anna Bergström (V): 2 
Mats Gustafsson (SD): 4 
Avstår: 9 
Frånvarande: 0 
  
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen utser Mats Gustafsson (SD) till ersättare. 
 
 
  

Page 29 of 278



Sammanträdesprotokoll 30 (40) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-16  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 17 
 

Anmälda handlingar  
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda handlingar. 
 

Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunstyrelsen. 
 

Anmälda handlingar 
 Protokoll - Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-21 (dnr 22KS38-17) 

 Protokoll Svenska kommun Försäkrings AB 2022-12-16 (dnr 22KS182-21) 

 Protokoll RKM Direktionsmöte 2022-12-20, beslut till medlemmarna i kommunalförbundet Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (dnr 22KS743-5) 

 § 87 Taxor 2023 (dnr 22KS743-6) 

 Protokoll Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå 22-12-05 § 45 direktjustering (dnr 22KS42-8) 

 Protokoll Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå 2022-12-05 §§ 46-55 (dnr 22KS42-9) 

 Protokoll Fastighets- och servicenämnden 2022-12-05 § 80 direktjusterad (dnr 22KS40-9) 

 Protokoll fastighets- och servicenämnden 2022-12-05 §§ 81-97 (dnr 22KS40-10) 

 Piteå kommun har den tredje bästa tillväxten i Norrbottens län i 2022 års tillväxtindex SYNA (dnr 22KS753-1) 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 30 november 2022 (dnr 22KS227-6) 

 Beslut om kommuntal 2023 (dnr 22KS755-1) 

 Protokoll kommunala förebygganderådet 22-12-01 (dnr 22KS176-4) 

 Protokoll KSAPU 2022-12-14 signerat (dnr 22KS344-11) 

 Minnesanteckningar möte regionala rådet, 11 nov 2022 (dnr 22KS766-1) 

 Bildspel - Minnesanteckningar möte regionala rådet, 11 nov 2022 (dnr 22KS766-2) 

 Tilldelningsbeslut-  Myndighetsbesiktning (dnr 22KS769-2) 

 Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2022-11-29 (dnr 22KS209-2) 

 §192 KF Val av ordförande och vice ordförande - Revisorer 2023-2026 (dnr 22KS430-4) 

 §191 KF Val av revisorer 2023-2026 (dnr 22KS430-3) 

 §194 KF Val av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande - Kommunstyrelsen 2023-2026 (dnr 
22KS408-4) 

 §193 KF Val av ledamöter och ersättare - Kommunstyrelsen 2023-2026 (dnr 22KS408-3) 

 §209 KF Val av ledamöter och ersättare – Gemensam e-nämnd för Norrbotten 2023-2026 (dnr 22KS419-2) 

 §216 KF Val av ledamöter - Piteå kommunföretag AB (PIKAB) 2023-2026 (dnr 22KS420-3) 

 §217 KF Val av ordförande och vice ordförande - Piteå kommunföretag AB (PIKAB) 2023-2026 (dnr 
22KS420-4) 

 §218 KF Val av lekmannarevisorer - Piteå Kommunföretag AB (PIKAB) 2023-2026 (dnr 22KS421-2) 

 Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2022-12-06 (dnr 22KS29-7) 

 § 67 2022-11-25 samt bilagor Samordningsförbundet Södra Norrbotten (dnr 22KS124-20) 

 Protokoll styrelsemöte 2022-11-25 (dnr 22KS124-21) 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 18 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 
 

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

Delegationsbeslut 
 Utökning av checkkredit inom kommunens koncerkonto för AB PiteEnergi (dnr 22KS798-1) 

 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 19 
 

Grundläggande granskning 2022 
Diarienr 22KS258 
 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet. 
 
I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor 
avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens 
omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. 
  
Bifogade frågor är underlag i granskningen och svar är skickat till revisorerna inför träff med 
Kommunstyrelsen, revisorerna kommer på besök vid sammanträdet 16 januari 15:00-16:00 
för fortsatt samtal. 
 
Beslutsunderlag 

 Svar på frågor till Kommunstyrelsen - Grundläggande granskning 2022 
 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 

 
 
  

Page 33 of 278



Sammanträdesprotokoll 34 (40) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-16  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 20 
 

Information från kommunchefen 
Diarienr 23KS8 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Andreas Lind informerar vid Kommunstyrelsens sammanträde om aktuella 
frågor inom kommunen.  
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§ 21 
 

Utvärdering Piteförslag och medborgarförslag 
Diarienr 22KS703 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av Utvärdering Piteförslag och 
medborgarförslag. 
 
Ärendebeskrivning 
När kommunfullmäktige i november 2021 beslutade införa Piteförslag som ett nytt sätt för 
medborgare att lämna förändringsförslag till kommunen beslutade de även att efter ett år 
utvärdera både Piteförslag och medborgarförslag. 
 
Utvärderingen visar på att Piteförslag nått de målsättningar som sattes upp om ökat 
engagemang från medborgarna samt snabbare handläggning och bättre återkoppling av 
inlämnade förslag. 
 
Kommunledningsförvaltningen ser utifrån utvärderingen inga skäl att ha dubbla system för 
inlämning av förändringsförslag och förespråkar därför att medborgarförslagen avskaffas till 
förmån för Piteförslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Utvärdering Piteförslag 
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§ 22 
 

Medborgarförslag - avskaffande 
Diarienr 22KS726 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avskaffar medborgarförslag och behåller 
Piteförslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun beslutade, efter en motion, att 2005 införa medborgarförslag. Detta 
möjliggjordes av en ändring i kommunallagen 2002. Innan dess fanns inget strukturerat 
system för att ta emot förslag från medborgare. 
 
Om Kommunfullmäktige beslutat att införa Medborgarförslag så är det en oinskränkt rätt att 
lämna förslag som gäller alla personer som är folkbokförda i kommunen. 
 
2020, inför införandet av Piteförslag, gjordes en utvärdering av medborgarförslag. Slutsatsen 
2020 var att medborgarförslagen hade få bifall, långa handläggningstider och en omfattande 
administrativ arbetsinsats och att detta riskerar skapa frustration och en känsla av att inte 
kunna påverka hos medborgarna. Utifrån det administrativa arbete som krävs är det även 
relativt kostsamt, framför allt sett till antal genomförda förslag. 
 
Det har skett en snabb teknisk utveckling sedan 2005 som har möjliggjort nya sätt att ta in 
förslag från medborgarna. Piteförslag som infördes 2021 är ett system som tar tillvara dessa 
möjligheter. En utvärdering av första året med Piteförslag visar på att det systemet nått de 
målsättningar som sattes upp om ökat engagemang från medborgarna samt snabbare 
handläggning och bättre återkoppling av inlämnade förslag. 
 
Kommunledningsförvaltningen ser utifrån utvärderingen inga skäl att ha dubbla system för 
inlämning av förändringsförslag och förespråkar därför att medborgarförslagen avskaffas till 
förmån för Piteförslag. 
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (M) och Patric Lundström (S): Förtydliga i beslutet att Piteförslag kvarstår. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 23 
 

Åtgärdsprogram luft och partiklar 
Diarienr 21KS550 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer Åtgärdsprogram partiklar PM10. 
  
Reservation 
Karl-Erik Jonsson (M), Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck (KD) och Magnus Häggblad 
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Naturvårdsverket har beslutat att Piteå kommun behöver upprätta ett åtgärdsprogram för 
partiklar eftersom miljökvalitetsnormen (MKN) för PM10 överskridits under år 2020. 
Naturvårdsverket skickade beslutet till Länsstyrelsen, som har överlåtit till Piteå kommun att 
ta fram ett åtgärdsprogram. 
Naturvårdsverkets beslut grundar sig på Samhällsbyggnads luftmätningar vid Prästgårdsgatan 
i Piteå. 
  
Åtgärdsprogrammet har varit ute på samråd och ett antal synpunkter har kommit in till 
Samhällsbyggnad. Av samrådsredogörelsen framgår vilka synpunkter som har kommit in och 
hur Samhällsbyggnad har beaktat dessa vid arbetet med att ta fram åtgärdsprogrammet. När 
Kommunfullmäktige har antagit ett åtgärdsprogram ska kommunen redovisa det till 
Naturvårdsverket. 
  
Den 12 december 2022 minoritetsåterremitterade Kommunfullmäktige förslaget om 
åtgärdsprogram för partiklar PM10, för att stryka avsnitt 6.3.2. och utreda om att istället införa 
enkelriktad väg vid Lillbrogatan, behålla antalet parkeringar (54 st) samt inväntar ny 
mätutrustning. 
  
Naturvårdsverkets beslut att Piteå kommun behöver upprätta ett åtgärdsprogram baseras på de 
mätvärden som kommunen tidigare skickat in. I början av januari 2023 installeras en ny 
luftmätningsutrustning. Den ska bidraga till att säkerställa att kommunen kan visa för de som 
vistas i kommunen samt andra ex Naturvårdsverket att planerade samt redan vidtagna åtgärder 
tillsammans medför att de miljökvalitetsnormer som finns inte överskrids. 
  
I åtgärdsprogrammet redovisas ett antal åtgärder, där vikten att dessa tillsammans säkerställer 
att MKN inte överskrids. De olika åtgärderna är i princip inte tänkta att regleras detaljerat i 
åtgärdsprogrammet utan de åtgärderna regleras istället i ordinarie verksamhet där beslut fattas 
om olika styrande avgränsningar samt begränsningar. Resultatet av uppföljningen av 
åtgärdsprogrammet ska dock vara både trovärdigt med tillräckliga samverkande åtgärder samt 
sedan kunna säkerställas med mätningar. De åtgärder som presenteras i programmet anser 
arbetsgruppen vara tillräckliga för att boende samt de som vistas i Piteå ska få en luftmiljö 
som klarar MKN. 
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Frågan om Lillbrogatan, punkten 6.3.2 i programmet, är naturligtvis komplex och påverkar 
många. Ett antal utredningar har under de senaste åren genomförts där Samhällsbyggnads 
efteråt gjort en samlad bedömning om utformningen samt trafikflödet på gatan. 
  
Nedan redovisas kortfattat en del av de rapporter samt utredningar som beaktats i tidigare 
ställningstagande av åtgärder på Lillbrogatan. Detta medför att punkten 6.3.2 finns kvar i 
förslaget till åtgärdsprogram partiklar. 
  
God framkomlighet i Piteå C  
Utredningen visar på utpekade problempunkter för framkomlighet både bilister och 
oskyddade trafikanter i Piteå där Lillbrogatan sticker ut och ett skissförslag tas fram med 
längsgående parkeringar och dubbelriktad trafik. 
Trafikutredning Piteå tätort 
Utredningen syftar till att utreda vilken utbyggnad av trafikinfrastruktur som kan komma att 
krävas till följd av förtätningen och utbyggnaden av bostads- och verksamhetsområden i de 
centrala delarna av Piteå kommun. 
Generalplan 70,Trafikledsplan 
Hänvisar fotgängare ska bli det prioriterade trafikslaget och de mest centrala delarna ska 
skonas från onödig biltrafik. 
ÖP Trafikutredning 
Trafikutredning visar önskade bil och gång/cyckel trafikflöden samt där genomfartstrafik ej 
önskas. 
Kommande exploateringar i Piteå kommun 
Konsultbolaget WSP lyfter ökade trafikflöden kopplade till Kust hotell och Stadsberget på 
Lillbrogatan och Hamngatan vilket skulle försvåra och få kölängder av trafik på alla 
anslutande gator vid en enkelriktning av Lillbrogatan oavsett riktning. 
 
Yrkanden 
Mikael Borgh (V) och Majvor Sjölund (C): Bifall till Kommunledningsförvaltningens 
förslag.  
  
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till förslaget med ändring att 
avsnitt 6.3.2. stryks och att man istället inför enkelriktad väg vid Lillbrogatan, behåller 
antalet parkeringarna (54 st) samt inväntar ny mätutrustning. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Åtgärdsprogram luft 270122 
 Åtgärdsprogram för  partiklar PM10 i Piteå 2022-2028 
 Samrådsredogörelse för åtgärdsprogram för partiklar PM10 i Piteå 
 SMHI Rapport 2022-41 Luftkvalitetsberäkningar inför Åtgärdsprogram i Piteå v1.1 
 Trafikutredning luftmiljö Piteå 2022-05-31 
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 Yttrande från privatperson 
 Projektdirektiv åtgärdsprogram luft och partiklar 
 §228 KS Åtgärdsprogram luft och partiklar 
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§ 24 
 

Reviderat aktieägaravtal Investeringar i Norrbotten AB 
Diarienr 22KS657 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Aktieägaravtal för Investeringar i 
Norrbotten AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Aktieägaravtalet som reglerar ägarnas förhållande till varandra för bolaget Investeringar i 
Norrbotten AB har löpt ut. Vid ägarsamrådet och bolagsstämman våren 2022 har frågan varit 
uppe och det beslutades att ett reviderat avtal skulle tas fram utan tidsbegränsning. 
 
Ett nytt aktieägaravtal har upprättats för Investeringar i Norrbotten AB då det tidigare löpt ut 
30 december 2020. I det reviderade aktieägaravtalet har tidsbegränsningen tagits bort. Övriga 
gemensamt ägda bolag med kommunerna och Region Norrbotten har inte någon 
tidsbegränsning i sina aktieägaravtal. 
 
I första paragraf andra stycket, redogörs för ägarfördelningen. Region Norrbotten äger 75,8 % 
av aktierna, Luleå kommun, Piteå kommun och Bodens kommun äger 3,4 % vardera. 
Älvsbyns kommun, Arvidsjaurs kommun, Övertorneå kommun, Överkalix kommun, Kalix 
kommun, Arjeplogs kommun, Jokkmokks kommun, Pajala kommun, Gällivare kommun och 
Haparanda kommun äger 1,4 % vardera. Tillsammans utgör kommunernas ägarandel 24,2 % 
av aktierna. 
 
I det utgångna avtalet, nionde paragrafen fanns en avtalstid, förslaget är att ta bort 
tidsbegränsningen och denna paragraf. Regionfullmäktige Region Norrbotten har beslutat att 
anta det reviderade aktieägaravtalet för Investeringar i Norrbotten. Bifogat finns förslag till 
reviderat aktieägaravtal och RF beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Aktieägaravtal Invest in Norrbotten, inför undertecknande 
 Protokollsutdrag RF beslut 2022-06-22-23 § 70 - Antagande av nytt aktieägaravtal, 

Investeringar i Norrbotten AB 
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