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Kommunfullmäktige
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Britt-Louise Nyman (C)
Bo Andersson (C)
Johnny Åström (SJV)
Monika Karlsson (SJV)
Malin Markström (SJV)
Anton Markström (SJV)
Helén Lindbäck (KD) §§1-17
Petra Fojtikova (SLP)
Ulf Lindström (L)
Magnus Häggblad (SD)
Robert Håkansson (SD)
Joel Wiklund (SLP) ers. Anders Nordin (SLP)
Eva Åström (SJV) ers. Martin Åström (SJV)
Anne Bjernhagen (KD) ers Daniel Bylund (KD)
Lage Hortlund (SD) ers. Elin Håkansson (SD)
Nils-Olof Nilsson (KD) §§18-55 ers. Helén 
Lindbäck (KD)

Övriga deltagare Ylva Sundkvist (Kommunchef)
Margareta Johansson (Kommunsekreterare)
Maria Öman (Kommunsekreterare)

(2 av 69)



Sammanträdesprotokoll 3 (69)

Sammanträdesdatum
2019-02-18
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tomträttsavgäld ledningsrätt/servitut råmark och optioner/markanvisning .........................10
§ 5  Taxa - prissättning av kommunal mark för flerfamiljshus/lokaler inom stadskärnan och 
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årsstämman 2023 .................................................................................................................26
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årsstämman 2023 .................................................................................................................28
§ 20  Val av ledamöter - Piteå Näringsfastigheter AB från årsstämman 2019 till årsstämman 

2023 .....................................................................................................................................29
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årsstämman 2019 till årsstämman 2023...............................................................................32

§ 24  Val av ledamöter - Piteå Science Park AB från årsstämman 2019 till årsstämman 2023 .33
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§ 27  Val av ordförande och vice ordförande - Piteå Energi Handel AB från årsstämman 2019 
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§ 28  Val av ledamöter AB Furunäsets fastigheter från årsstämman 2019 till årsstämman 202337
§ 29  Val av ordförande och vice ordförande - AB Furunäsets fastigheter från årsstämman 
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§ 33  Val av lekmannarevisorer - AB PiteBo från årsstämman 2019 till årsstämman 2023.....42
§ 34  Val av lekmannarevisorer - Piteå Hamn AB från årsstämman 2019 till årsstämman 202343
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årsstämman 2023 .................................................................................................................44
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årsstämman 2023 .................................................................................................................45
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årsstämman 2023 .................................................................................................................46
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årsstämman 2023 .................................................................................................................47
§ 39  Val av lekmannarevisorer - Furunäsets fastigheter AB från årsstämman 2019 till 

årsstämman 2023 .................................................................................................................48
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bolagsstämman 2023 ...........................................................................................................50
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§ 43  Motion (SLP) - Visselblåsarfunktion ...............................................................................52
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§ 45  Anmälda delgivningar......................................................................................................57
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§ 48  Avsägelse av uppdrag som ersättare - Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2022..............60
§ 49  Motion (C) - Mät matsvinnet i skolan..............................................................................61
§ 50  Motion (C) - Huskurage räddar liv och förebygger våld .................................................62
§ 51  Motion (L) - Träningsbana för sportkörning....................................................................63
§ 52  Medborgarförslag - Förbättrade och säkrare gång- och cykelväg till Munksunds skola 

Viljans förskola samt Munksunds sim- och sporthall..........................................................64
§ 53  Medborgarförslag - Piteå kommun självförsörjande på kött och potatis .........................65
§ 54  Medborgarförslag - Lekpark/samlingsplats på Norra Rosvik..........................................66
§ 55  Medborgarförslag - Öka medvetenheten om ett renare Piteå...........................................67
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Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 1
Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan kl 13:05 och 13:40 för information om 2018 års Personligt, 
en undersökning bland elever i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan. 
Processledare vid kommunledningsförvaltningen Anette Christoffersson föredrar ärendet.
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Sammanträdesdatum
2019-02-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 2
Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark
Diarienr 18KS657

Beslut
Kommunfullmäktige antar Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark.
 

Reservationer
Ulf Lindström (L) och Robert Håkansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lage 
Hortlunds (SD) yrkande.

Ärendebeskrivning
I föreslagen Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark, punkt 3.3. står: 
”Försäljning av mindre markområden sker enligt värdering”. Kommunfullmäktige beslutade 
2018-11-28 att återremittera taxan för att utreda hur priset bestäms vid försäljning av större 
markområden.

Fysisk planering har förtydligat vad som är intentionen vid försäljning av markområden vid 
fastighetsreglering. Det har ingen betydelse om det är ett mindre eller större markområde som 
ska överlåtas genom fastighetsreglering. Värdering sker alltid om pris enligt taxa saknas.

Fysisk planering har uppmärksammat att även anmälningsavgiften för tomtkö måste 
revideras. Det har visat sig vid december månads fakturering att det inte går att debitera olika 
kostnader vid anmälningsavgift och årlig avgift. Detta beror på ett tekniskt hinder i den nya e-
tjänsten för tomtköerna som E-nämnden tillhandahåller. Därmed måste prissättningen 
revideras utifrån tekniska förutsättningar.

Enheten kronor saknas, förtydligas i tabellen under punkt 3.4.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Taxa för nyttjande och försäljning av 
kommunal mark med följande revideringar:

- att ändra skrivningen punkt 3.3 ”Försäljning av mindre markområden sker enligt värdering” 
till ”Försäljning av markområden sker enligt värdering där föreslagen taxa saknas”.

- att i tabellen under rubriken ”Försäljning tomter handel och kontor, friköp”, punkt 3.4 
tillägga enheten ”kr” efter rubriken Tomtpris.

- lagt till en definition av vad en fastighet är på första sidan, eftersom skog ingår i en fastighet.

- att besluta om att ändra skrivning under punkt 4 ”Tomtköavgift” till att både 
anmälningsavgift samt årlig avgift är 300 kr.
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Sammanträdesdatum
2019-02-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Lage Hortlund (SD), Majvor Sjölund (C), Ulf Lindström (L), Håkan Johansson (M) och 
Helén Lindbäck (KD): På sidan 2 stryks meningen "Vid sänkning av KPI sker ingen 
förändring."
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark
 §34  Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark
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Sammanträdesdatum
2019-02-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 3
Tomtpriser för lediga småhustomter
Diarienr 18KS671

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver beslut om Tomtpriser för lediga småhustomter. 
Tomtkatalogens nuvarande priser ska fortsatt gälla.

Ärendebeskrivning
Priser för nyttjande och försäljning av kommunal mark har tidigare funnits i flera olika 
dokument men har nu samlats i dokumentet Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal 
mark”. Detta för att få en samlad bild över Piteå kommuns markpriser. Tidigare beslut 
gällande prissättning av mark upphävs.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 4
Taxor och avgifter inom fastighets- och servicekontoret mark & skog 
gällande tomtpriser tomträttsavgäld ledningsrätt/servitut råmark 
och optioner/markanvisning
Diarienr 18KS672

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver beslut om Taxor och avgifter inom fastighets- och 
servicekontoret mark & skog gällande tomtpriser tomträttsavgäld ledningsrätt/servitut råmark 
och optioner/markanvisning.

Ärendebeskrivning
Priser för nyttjande och försäljning av kommunal mark har tidigare funnits i flera olika 
dokument men har nu samlats i dokumentet Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal 
mark”. Detta för att få en samlad bild över Piteå kommuns markpriser. Tidigare beslut 
gällande prissättning av mark upphävs.
_______
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-28 § 240 att bordlägga ärendet till senare tillfälle.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 5
Taxa - prissättning av kommunal mark för flerfamiljshus/lokaler inom 
stadskärnan och intilliggande områden
Diarienr 18KS673

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver beslut om Taxa - prissättning av kommunal mark för 
flerfamiljshus/lokaler inom stadskärnan och intilliggande områden.

Ärendebeskrivning
Priser för nyttjande och försäljning av kommunal mark har tidigare funnits i flera olika 
dokument men har nu samlats i dokumentet Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal 
mark”. Detta för att få en samlad bild över Piteå kommuns markpriser. Tidigare beslut 
gällande prissättning av mark upphävs.
_______
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-28 § 241 att bordlägga ärendet till senare tillfälle.

Yrkanden
Brith Fäldt (V ): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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Kommunfullmäktige
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§ 6
Uppsägning av avtal med beroendecentrum Region Norrbotten
Diarienr 18KS779

Beslut
Kommunfullmäktige säger upp avtalet med Beroendecentrum Region Norrbotten.

Ärendebeskrivning
Nuvarande avtal om Beroendecentrum har funnits sedan 2014. Platserna har inte nyttjats 
frekvent av Piteå kommun. Norrbottenskommunerna föreslår en uppsägning av avtalet och 
samtliga socialchefer i länet är av samma åsikt. Avtalet behöver sägas upp senast 31 december 
2018, för att ingen ny avgift ska behöva erläggas.
_______
Socialnämndens beslut 2018-11-21 § 222
Socialnämndens föreslår att till kommunfullmäktige förorda en uppsägning av avtalet med 
Beroendecentrum i Sunderbyn.

 

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
 

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

Beslutsunderlag
 § 52 Norrbottens kommuners styrelse 2018-12-06 Beroendecentrum uppsägning avtal
 § 63 Kommunförbundet Norrbotten 2014-09-18 Samarbete inom missbruks- och 

beroendevård
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Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 7
Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra - Antagande Jävre
Diarienr 18KS761

Beslut
Kommunfullmäktige antar Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra för Jävre.

Ärendebeskrivning
Satsning på Landsbygdscentra är en del av kommunens arbete för hållbar utveckling i hela 
kommunen. Landsbygdscentra är orter som idag har en folkmängd som ger underlag för god 
service. I Landsbygdscentra bedöms möjligheter finnas för att utveckla och långsiktigt ha god 
service, både offentlig och kommersiell.

Arbetet med fördjupade översiktsplaner syftar till att skapa varaktiga förutsättningar för att 
boende och arbete på landsbygden ska vara ett möjligt och attraktivt alternativ. Ingångsvärden 
för arbetet är att skapa förutsättningar för en ökad befolkning på landsbygden som del av 
kommunens målsättning att år 2020 ha 43 000 invånare och år 2030 ha 46 000 invånare.

Varierad tillgång av bostäder, både flerfamiljshus och enfamiljshus ger möjligheter att 
attrahera människor i olika livssituationer. Samhällelig service, omsorg, skola och vård ger 
attraktionskraft och trygghet. Goda kommunikationer gör arbete och delaktighet i samhället 
möjligt inom ett område större än ortens.
_______
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 att bordlägga ärendet till nästkommande 
sammanträde.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
 

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

Beslutsunderlag
 Antagandehandling Jävre
 Natur, Kultur och Fritid Jävre karta 1
 Skola och Vård Jävre karta 2
 Boende Jävre karta 3
 Trafik Jävre karta 4
 Mark- och Vattenanvändning Jävre karta 5
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Kommunfullmäktige
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§ 8
Uppdatering av Norrbotniabanan ABs styrande dokument
Diarienr 18KS712

Beslut
Kommunfullmäktige antar bolagsordning för Norrbotniabanan AB samt upphäver 
kommunfullmäktiges beslut 2008-09-15, § 177, till den del som avser beslut om 
bolagsordning.

Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Norrbotniabanan AB.

Kommunfullmäktige antar aktieägaravtal för Norrbotniabanan AB.

Ärendebeskrivning
Från 1 januari 2019 bildas regionkommunen Region Västerbotten. Bildandet av region 
innebär bland annat att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbottens län och 
vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen, förs samman till en gemensam organisation 
Region Västerbotten.

I och med regionbildningen övertar den nya regionkommunen landstingets och 
regionförbundets ägande i samtliga bolag. Regionförbundets aktier överlåts därmed till den 
nya regionkommunen, innefattande bl a en aktiepost i Norrbotniabanan AB. Det har därför 
gjorts vissa mindre justeringar i Norrbotniabanan ABs styrande dokument. Justeringarna 
omfattar endast den nödvändigaste formalian, vilket krävs för att bolaget ska kunna övertas av 
den nya regionkommunen. Det handlar i huvudsak om ändring av namn till Region 
Västerbotten samt även Region Norrbotten samt hur revisor utses.

För att dokumenten ska bli bindande för parterna förväntas delägarna i Norrbotniabanan AB 
fatta motsvarande beslut före februari månads utgång.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
 

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

Beslutsunderlag
 Bil 1 Bolagsformalia Norrbotniabanan
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 Bil 2 Bolagsordning för Norrbotniabanan AB
 Bil 3 Ägardirektiv för Norrbotniabanan
 Bil 4 Aktieägaravtal Norrbotniabanan AB
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§ 9
Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2019-2022
Diarienr 18KS599

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer angiven ordning för inkallande av ersättare för de val av 
styrelse och nämnder som förrättades vid kommunfullmäktiges sammanträde 17 december 
2018.

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i angiven 
partigruppsordning
 

S
S, V, MP
I kommunstyrelsens arbets- och personalutskott:
MP, S, V

V
V, MP, S
I kommunstyrelsens arbets- och personalutskott:
MP, V, S

MP MP, V, S, SLP
SLP SLP, MP, S, V
M M, C, KD, L, SJV, MP, S
C C, M, L, KD, SJV
KD KD, C, M, L, SJV, MP, S, V, SD
L  L, C, M, KD, SJV, SLP, MP, S, V, SD
SJV SJV, M, C, S, KD
SD  

Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i protokollet.

Detta tillvägagångssätt ska tillämpas om inget annat föreskrivs i lag eller annan författning 
rörande ersättares inkallande till tjänstgöring.

Ärendebeskrivning
Vid val av ersättare i styrelse och nämnder ska fullmäktige fatta beslut om den ordning i 
vilken de ska kallas till tjänstgöring. Om fullmäktige inte fastställer någon inkallelseordning 
gäller att turordningen inte styrs av partitillhörighet, utan ersättare träder istället in i den 
ordning de finns upptagna i fullmäktiges protokoll gällande valet.
_____
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 § 279 om ordning för inkallande av ersättare i 
styrelse och nämnder 2019-2022. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår nu att 
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Sammanträdesdatum
2019-02-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

särskild ordning för inkallande i barn- och utbildningsnämnden tas bort vid inkallande av 
ersättare för deras partier.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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Sammanträdesdatum
2019-02-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 10
Rapportering av ej verkställda beslut Lagen om stöd och service 
(LSS) 3 kvartalet 2018
Diarienr 18KS4

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut Lagen om stöd och 
service (LSS) för kvartal 3 2018.

Ärendebeskrivning
Enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h ska socialnämnden 
kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige om beslut om bistånd som inte verkställts inom 
tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom samma period.

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 3, 2018.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
 

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

Beslutsunderlag
 Rapportering LSS kvartal 3 2018
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Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 11
Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) 3 
kvartalet 2018
Diarienr 18KS5

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) 
för kvartal 3 2018.

Ärendebeskrivning
Enligt Socialtjänstlagen 16 kap, 6 § ska socialnämnden en gång per kvartal lämna rapport till 
kommunfullmäktige angående gynnande biståndsbeslut som inte verkställts samt över 
gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom rapporteringsperioden.

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 3, 2018.

Yrkanden
Helena Stenberg (S) och Agnetha Eriksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
 

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

Beslutsunderlag
 § 217 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda beslut – SoL, kvartal 3 2018
 Rapportering kvartal 3 2018 Stöd och omsorg (SoL)
 Rapportering kvartal 3 2018 Äldreomsorgen (SoL)
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§ 12
Val av ledamöter och ersättare - Krisledningsnämnden fram till 
kommunfullmäktiges första sammanträde 2023
Diarienr 19KS23

Beslut
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i krisledningsnämnden för tiden fram till 
kommunfullmäktiges första sammanträde 2023:

Helena Stenberg (S)
Håkan Johansson (M)
Anders Lundkvist (S)
Majvor Sjölund (C)
Stefan Askenryd (S)
Brith Fäldt (V)
Johnny Åström (SJV)

Kommunfullmäktige utser följande ersättare i krisledningsnämnden för tiden fram till 
kommunfullmäktiges första sammanträde 2023:

Agnetha Eriksson (S)
Karl-Erik Jonsson (M)
Elisabeth Vidman (S)
Marika Risberg (C)
Mats Dahlberg (MP)
Anna Bergström (V)
Helén Lindbäck (KD)

Ärendebeskrivning
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd. Denna 
nämnd träder i funktion när det inträffar en händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Kommunfullmäktige fastställde 18 december 2006, § 191, reglemente för 
krisledningsnämnden. Enligt detta ska ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden väljas 
för fyra år räknat från fullmäktiges första sammanträde året efter det år då val till fullmäktige 
ägt rum, till och med det fullmäktiges första sammanträde året efter det år då val av 
fullmäktige ägt rum nästa gång.

Kommunfullmäktige beslutade vid samma tillfälle att ledamöter och ersättare i 
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Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

krisledningsnämnden ska utgöras av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Yrkanden
Ruth Rahkola (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 13
Val av ordförande och vice ordförande - Krisledningsnämnden fram 
till kommunfullmäktiges första sammanträde 2023
Diarienr 19KS23

Beslut
Kommunfullmäktige utser Helena Stenberg (S) till ordförande och Anders Lundkvist (S) 
till vice ordförande i krisledningsnämnden för tiden fram till kommunfullmäktiges första 
sammanträde 2023.
 

Reservationer
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor Sjölunds (C) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige utser bland krisledningsnämndens ledamöter en ordförande och en vice 
ordförande.

Yrkanden
Cristian Bergvall (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 
Majvor Sjölund (C): Föreslår Håkan Johansson (M) till vice ordförande i 
krisledningsnämnden för tiden fram till kommunfullmäktiges första sammanträde 2023.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till ordförande vilket 
blir kommunfullmäktiges beslut.
 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen till vice ordförande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges valberednings förslag.
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§ 14
Val av ledamöter - Piteå Energi AB från årsstämman 2019 till 
årsstämman 2023
Diarienr 19KS24

Beslut
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i styrelsen för AB PiteEnergi för tiden från 
årsstämman 2019 – årsstämman 2023:
Lars-Olof Pettersson (S)
Ulf Karlsson (M)
Christina Sandkvist (S)
Torgny Långström (C)
Agnetha Eriksson (S)
Per Sandberg (V)
Martin Åström (SJV)
Gunnar Lundkvist, extern

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för AB PiteEnergi framgår att styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 
ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Av 
dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan kommunfullmäktige utse en 
till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell kompetens att tillföra bolaget.
Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.

Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 15
Val av ordförande och vice ordförande - Piteå Energi AB från 
årsstämman 2019 till årsstämman 2023
Diarienr 19KS24

Beslut
Kommunfullmäktige utser Lars-Olof Pettersson (S) till ordförande och Per Sandberg (V) till 
vice ordförande i styrelsen för AB PiteEnergi för tiden från årsstämman 2019 – årsstämman 
2023.
 

Reservationer
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Johanssons (M) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige utser bland styrelsens ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna.

Yrkanden
Cristian Bergvall (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 
Håkan Johansson (M) och Ulf Lindström (L): Föreslår Torgny Långström (C) till vice 
ordförande i styrelsen för AB PiteEnergi för tiden från årsstämman 2019 – årsstämman 2023.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till ordförande vilket 
blir kommunfullmäktiges beslut.
 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen till vice ordförande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges valberednings förslag.
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§ 16
Val av ledamöter - PiteBo AB från årsstämman 2019 till årsstämman 
2023
Diarienr 19KS25

Beslut
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i styrelsen för AB Pitebo för tiden från 
årsstämman 2019 – årsstämman 2023:
Anders Lundkvist (S)
Gunilla Wallsten (M)
Isabella Björkman (S)
Lars-Ivar Pettersson (C)
Lena Vikberg (S)
Majvor Lindström (V)
Henry Larson (SJV)
David Sundström (extern)

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för AB PiteBo framgår att Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 
ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Av 
dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan kommunfullmäktige utse en 
till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell kompetens att tillföra bolaget.

Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.

Yrkanden
Helena Stenberg (S) och Nina Bladh (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings 
förslag med tillägg av David Sundström som extern ledamot.
 

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

(26 av 69)



Sammanträdesprotokoll 27 (69)

Sammanträdesdatum
2019-02-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 17
Val av ordförande och vice ordförande – AB PiteBo från årsstämman 
2019 till årsstämman 2023
Diarienr 19KS25

Beslut
Kommunfullmäktige utser Anders Lundkvist (S) till ordförande och Majvor Lindström (V) 
till vice ordförande i styrelsen för AB Pitebo för tiden från årsstämman 2019 till årsstämman 
2023.
 

Reservationer
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helén Lindbäcks (KD) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande. Uppdrag 
som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna.

Yrkanden
Jessica Hjelte (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 
Helén Lindbäck (KD) och Ulf Lindström (L): Föreslår Gunilla Wallsten (M) till vice 
ordförande i styrelsen för AB Pitebo för tiden från årsstämman 2019 till årsstämman 2023.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till ordförande vilket 
blir kommunfullmäktiges beslut.
 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen till vice ordförande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges valberednings förslag.
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§ 18
Val av ledamöter - Piteå Hamn AB från årsstämman 2019 till 
årsstämman 2023
Diarienr 19KS26

Beslut
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i styrelsen för Piteå Hamn AB för tiden från 
årsstämman 2019 – årsstämman 2023:
 
Peter Roslund (S)
Christer Larsson (M)
Elisabeth Widman (S)
Majvor Sjölund (C)
Jonas Gunnarsson (S)
Per Lönnberg (V)
Olof Hammarbäck (KD)
Thomas Hedlund, extern

Ärendebeskrivning
I bolagsordning för Piteå Hamn AB framgår att styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 
ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Av 
dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan kommunfullmäktige utse en 
till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell kompetens att tillföra bolaget.

Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 19
Val av ordförande och vice ordförande - Piteå Hamn AB från 
årsstämman 2019 till årsstämman 2023
Diarienr 19KS26

Beslut
Kommunfullmäktige utser Peter Roslund (S) till ordförande och Per Lönnberg (V) till vice 
ordförande i styrelsen för Piteå Hamn AB för tiden från årsstämman 2019 - årsstämman 2023.
 

Reservationer
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johnny Åströms (SJV) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande och vice ordförande i styrelsen. 
Uppdrag som ordförande och vice ordförande ska sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna.

Yrkanden
Cristian Bergvall (S), Brith Fäldt (V), Elisabeth Vidman (S): Bifall till kommunfullmäktiges 
valberednings förslag.
 
Johnny Åström (SJV), Ulf Lindström (L) och Håkan Johansson (M): Föreslår Olov 
Hammarbäck (KD) till vice ordförande i styrelsen för Piteå Hamn AB för tiden från 
årsstämman 2019 - årsstämman 2023.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till ordförande vilket 
blir kommunfullmäktiges beslut.
 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen till vice ordförande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges valberednings förslag.
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§ 20
Val av ledamöter - Piteå Näringsfastigheter AB från årsstämman 
2019 till årsstämman 2023
Diarienr 19KS27

Beslut
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i styrelsen för Piteå Näringsfastigheter AB för 
tiden från årsstämman 2019 – årsstämman 2023:
Helena Stenberg (S)
Åsa Nordmark (M)
Anders Nyström (S)
Lise-Lott Selldén (C)
Jonas Vikström (S)
Mikael Borgh (V)
Martin Åström (SJV)
Linda Rosén (extern)

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Piteå Näringsfastigheter AB framgår att Styrelsen skall bestå av lägst 7 
och högst 9 ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Av 
dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan kommunfullmäktige utse en 
till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell kompetens att tillföra bolaget.

Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S) och Nina Bladh (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings 
förslag med tillägg av Linda Rosén som extern ledamot.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 21
Val av ordförande och vice ordförande - Piteå Näringsfastigheter AB 
för tiden bolagsstämman 2019 - bolagsstämman 2023
Diarienr 19KS27

Beslut
Kommunfullmäktige utser Helena Stenberg (S) till ordförande och Anders Nyström 
(S) till vice ordförande i styrelsen för Piteå Näringsfastigheter AB för tiden från årsstämman 
2019 - årsstämman 2023.
 

Reservationer
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor Sjölund (C) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i styrelsen. Uppdrag som 
ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för styrelseledamöterna.

Yrkanden
Jessica Hjelte (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 
Majvor Sjölund (C) och Anne Bjernhagen (KD): Föreslår Martin Åström (SJV) till vice 
ordförande i styrelsen för Piteå Näringsfastigheter AB för tiden från årsstämman 2019 - 
årsstämman 2023.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till ordförande vilket 
blir kommunfullmäktiges beslut.
 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen till vice ordförande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges valberednings förslag.
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§ 22
Val av ledamöter - Piteå Renhållning och Vatten AB från 
årsstämman 2019 till årsstämman 2023
Diarienr 19KS28

Beslut
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i styrelsen för Piteå Renhållning och Vatten AB 
för tiden från årsstämman 2019 - årsstämman 2023:
Patric Lundström (S)
Karl-Erik Jonsson (M)
Carola Bergman (S)
Bo Andersson (C)
Lars Vikström (V)
Mats Dahlberg (MP)
Stellan Ragnarsson (L)

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Piteå Renhållning och Vatten AB framgår att styrelsen skall bestå av 
lägst 7 och högst 9 ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Av 
dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan kommunfullmäktige utse en 
till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell kompetens att tillföra bolaget.

Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 23
Val av ordförande och vice ordförande - Piteå Renhållning och Vatten 
AB från årsstämman 2019 till årsstämman 2023
Diarienr 19KS28

Beslut
Kommunfullmäktige utser Mats Dahlberg (MP) till ordförande och Patric Lundström (S) till 
vice ordförande i styrelsen för Piteå Renhållning och Vatten AB för tiden från årsstämman 
2019 - årsstämman 2023.
 

Reservationer
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johnny Åströms (SJV) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i styrelsen. Uppdrag som 
ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för styrelseledamöterna.

Yrkanden
Cristian Bergvall (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 
Johnny Åström (SJV): Föreslår Stellan Ragnarsson (L) till vice ordförande i styrelsen för 
Piteå Renhållning och Vatten AB för tiden från årsstämman 2019 - årsstämman 2023.
 
Håkan Johansson (M): Föreslår Karl-Erik Jonsson (M) till ordförande och Stellan Ragnarsson 
(L) till vice ordförande i styrelsen för Piteå Renhållning och Vatten AB för tiden från 
årsstämman 2019 - årsstämman 2023.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen till ordförande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen till vice ordförande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges valberednings förslag.

(34 av 69)



Sammanträdesprotokoll 35 (69)

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 24
Val av ledamöter - Piteå Science Park AB från årsstämman 2019 till 
årsstämman 2023
Diarienr 19KS29

Beslut
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i styrelsen för Piteå Science Park AB för tiden 
från årsstämman 2019 - årsstämman 2023:
Jonas Lindberg (S)
Jörgen Hellsten (M)
Nina Bladh (S)
Per Stenvall (C)
Agnes Szögi (S)
Maria Fäldt (V)
Eva Salomonsson (KD)
Gry Holmgren Hafskjöld, extern

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Piteå Science Park AB framgår att styrelsen skall bestå av lägst 7 och 
högst 9 ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter, ordförande och eventuell vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och har relevant 
kompetens inom kulturella- och kreativa näringar och/eller cleantech.

Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 25
Val av ordförande och vice ordförande - Piteå Science Park AB från 
årsstämman 2019 till årsstämman 2023
Diarienr 19KS29

Beslut
Kommunfullmäktige utser Jonas Lindberg (S) till ordförande och Maria Fäldt (V) till vice 
ordförande i styrelsen för Piteå Science Park AB för tiden från årsstämman 2019 till 
årsstämman 2023.
 

Reservationer
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige utser ordförande och eventuell vice ordförande i styrelsen. Uppdrag som 
ordförande och eventuell vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna.

Yrkanden
Jessica Hjelte (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 
Ulf Lindström (L): Föreslår Jörgen Hellsten (M) till vice ordförande i styrelsen för Piteå 
Science Park AB för tiden från årsstämman 2019 till årsstämman 2023.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till ordförande vilket 
blir kommunfullmäktiges beslut.
 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen till vice ordförande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges valberednings förslag.
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 26
Val av ledamöter - Piteå Energi Handel AB från årsstämman 2019 till 
årsstämman 2023
Diarienr 19KS30

Beslut
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i styrelsen för PiteEnergi Handel AB för tiden 
från årsstämman 2019 - årsstämman 2023:
Lars-Olof Pettersson (S)
Ulf Karlsson (M)
Christina Sandkvist (S)
Torgny Långström (C)
Agnetha Eriksson (S)
Per Sandberg (V)
Martin Åström (SJV)
Gunnar Lundkvist, extern

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Piteå Energi Handel AB framgår att styrelsen skall bestå av lägst 7 och 
högst 9 ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Av 
dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan kommunfullmäktige utse en 
till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell kompetens att tillföra bolaget.

Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 27
Val av ordförande och vice ordförande - Piteå Energi Handel AB från 
årsstämman 2019 till årsstämman 2023
Diarienr 19KS30

Beslut
Kommunfullmäktige utser Lars-Olof Pettersson (S) till ordförande och Per Sandberg 
(V) till vice ordförande i styrelsen för PiteEnergi Handel AB för tiden från årsstämman 2019 - 
årsstämman 2023.
 

Reservationer
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Piteå Energi Handel AB framgår att kommunfullmäktige utser 
ordförande och vice ordförande i styrelsen. Uppdrag som ordförande och vice ordförande 
skall sammanfalla med mandattiden för styrelseledamöterna.

Yrkanden
Cristian Bergvall (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 
Ulf Lindström (L): Föreslår Torgny Långström (C) till vice ordförande i styrelsen för 
PiteEnergi Handel AB för tiden från årsstämman 2019 - årsstämman 2023.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till ordförande vilket 
blir kommunfullmäktiges beslut.
 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen till vice ordförande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges valberednings förslag.
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Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 28
Val av ledamöter AB Furunäsets fastigheter från årsstämman 2019 
till årsstämman 2023
Diarienr 19KS38

Beslut
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i styrelsen för AB Furunäsets fastigheter för 
tiden från årsstämman 2019 - årsstämman 2023:
Helena Stenberg (S)
Åsa Nordmark (M)
Anders Nyström (S)
Lise-Lott Selldén (C)
Jonas Vikström (S)
Mikael Borgh (V)
Martin Åström (SJV)
Linda Rosén (extern)

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för AB Furunäsets fastigheter framgår att styrelsen skall bestå av lägst 5 
och högst 9 ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. 
Dessa skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag med tillägg av 
Linda Rosén som extern ledamot.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 29
Val av ordförande och vice ordförande - AB Furunäsets fastigheter 
från årsstämman 2019 till årsstämman 2023
Diarienr 19KS38

Beslut
Kommunfullmäktige utser Helena Stenberg (S) till ordförande och Anders Nyström (S) till 
vice ordförande i styrelsen för AB Furunäsets fastigheter för tiden från årsstämman 2019 till 
årsstämman 2023.
 

Reservationer
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Johanssons (M) yrkande.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för AB Furunäsets fastigheter framgår att kommunfullmäktige utser 
ordförande och vice ordförande i styrelsen. Uppdrag som ordförande och vice ordförande 
skall sammanfalla med mandattiden för styrelseledamöterna.

Yrkanden
Jessica Hjelte (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 
Håkan Johansson (M): Föreslår Lise-Lott Selldén (C) till vice ordförande i styrelsen för AB 
Furunäsets fastigheter för tiden från årsstämman 2019 till årsstämman 2023.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till ordförande vilket 
blir kommunfullmäktiges beslut.
 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen till vice ordförande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges valberednings förslag.
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Sammanträdesdatum
2019-02-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 30
Val av revisorer - Samordningsförbundet Activus Piteå 1 april 2019 - 
31 mars 2022
Diarienr 19KS42

Beslut
Kommunfullmäktige utser Anders Berg (S) till revisor och Gunnar Plym Forshell (M) 
till ersättare för Samordningsförbundet Activus Piteå från 1 april 2019 - 31 mars 2022.

Ärendebeskrivning
I förbundsordning för Samordningsförbundet Activus Piteå framgår att förbundets 
räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för 
varje förbundsmedlems räkning. För varje revisor utses en personlig ersättare.

Revisorer och revisorsersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 april året efter det då 
val av fullmäktigen i landsting och kommuner har ägt rum i hela landet.

Votering
Anders Lundkvist: Föreslår Anders Berg (S) till revisor för Samordningsförbundet Activus 
Piteå från 1 april 2019 - 31 mars 2022.
 
Majvor Sjölund (C) och Ulf Lindström (L): Föreslår Gunnar Plym Forshell (M) i första hand 
till revisor och i andra till ersättare för Samordningsförbundet Activus Piteå från 1 april 2019 
- 31 mars 2022.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen till revisor och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 
Votering begärs och verkställs genom sluten omröstning eftersom det avser personval. 
Justerarna Ruth Rahkola (S) och Charlotte Elworth (M) utses till rösträknare.
 
Omröstningsresultat:
Antalet avgivna röster är 51, 3 är ogiltiga. Resultat: Anders Berg (S) 26 röster, Gunnar Plym 
Forshell (M) 22 röster.
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige utser Anders Berg (S) till revisor för 
Samordningsförbundet Activus Piteå från 1 april 2019 - 31 mars 2022.
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till ersättare vilket 
blir kommunfullmäktiges beslut.
§ 31
Val av ledamot och ersättare - Samordningsförbundet Activus Piteå 
1 april 2019 - 31 mars 2022
Diarienr 19KS42

Beslut
Kommunfullmäktige utser Sven-Gösta Pettersson (S) till ledamot och Håkan Johansson (M) 
till ersättare i Samordningsförbundet Activus Piteå för tiden 1 april 2019 - 31 mars 2022.

Ärendebeskrivning
I förbundsordningen för Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att kommunfullmäktige 
utser följande ledamot och ersättare till Samordningsförbundet Activus Piteå framgår att 
förbundet ska ledas av en styrelse bestående av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje 
huvudman utser vardera en styrelseledamot och en ersättare.
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val 
av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande samt vice 
ordförande för samma period.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 
Johnny Åström (SJV): Föreslår Håkan Johansson (M) till ersättare i Samordningsförbundet 
Activus Piteå för tiden 1 april 2019 - 31 mars 2022.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 32
Val av lekmannarevisorer - AB Piteå Energi från årsstämman 2019 
till årsstämman 2023
Diarienr 19KS31

Beslut
Kommunfullmäktige utser Hans Lundström (C) till lekmannarevisor och Elin Johansson (V) 
till ersättare för AB Piteå Energi från årsstämman 2019 till årsstämman 2023.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för AB Piteå Energi framgår att för samma mandatperiod som gäller för 
bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå kommun utse en lekmannarevisor med 
suppleant.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 33
Val av lekmannarevisorer - AB PiteBo från årsstämman 2019 till 
årsstämman 2023
Diarienr 19KS32

Beslut
Kommunfullmäktige utser Elin Johansson (V) till lekmannarevisor och Anders Berg (S) till 
ersättare för AB PiteBo från årsstämman 2019 till årsstämman 2023.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för AB PiteBo framgår att för samma mandatperiod som gäller för bolagets 
styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

Yrkanden
Jessica Hjelte (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 34
Val av lekmannarevisorer - Piteå Hamn AB från årsstämman 2019 till 
årsstämman 2023
Diarienr 19KS33

Beslut
Kommunfullmäktige utser Gunnar Plym Forshell (M) till lekmannarevisor och Göran 
Eriksson (S) till ersättare för Piteå Hamn AB från årsstämman 2019 till årsstämman 2023.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Piteå Hamn AB framgår att för samma mandatperiod som gäller för 
bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Piteå kommun utse en lekmannarevisor med 
suppleant.

Yrkanden
Johnny Åström (SJV): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 35
Val av lekmannarevisorer - Piteå Renhållning och Vatten AB från 
årsstämman 2019 till årsstämman 2023
Diarienr 19KS35

Beslut
Kommunfullmäktige utser Göran Eriksson (S) till lekmannarevisor och Gunnar Plym Forshell 
(M) till ersättare för Piteå Renhållning och Vatten AB från årsstämman 2019 till årsstämman 
2023.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Piteå Renhållning och Vatten AB framgår att för samma mandatperiod 
som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå kommun utse en 
lekmannarevisor med suppleant.

Yrkanden
Cristian Bergvall (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 36
Val av lekmannarevisorer - Piteå Näringsfastigheter AB från 
årsstämman 2019 till årsstämman 2023
Diarienr 19KS34

Beslut
Kommunfullmäktige utser Anders Berg (S) till lekmannarevisor och Gunnar Plym Forshell 
(M) till ersättare för Piteå Näringsfastigheter AB från årsstämman 2019 till årsstämman 2023.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Piteå Näringsfastigheter AB framgår att för samma mandatperiod som 
gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå kommun utse en lekmannarevisor 
med suppleant.

Yrkanden
Jessica Hjelte (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 37
Val av lekmannarevisorer - Piteå Science Park AB från årsstämman 
2019 till årsstämman 2023
Diarienr 19KS36

Beslut
Kommunfullmäktige utser Gunnar Plym Forshell (M) till lekmannarevisor och Göran 
Eriksson (S) till ersättare för Piteå Science Park AB från årsstämman 2019 till årsstämman 
2023.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Piteå Science Park AB framgår att för samma mandatperiod som gäller 
för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå kommun utse en lekmannarevisor med 
suppleant.

Yrkanden
Cristian Bergvall (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 38
Val av lekmannarevisorer - Piteå Energi Handel AB från årsstämman 
2019 till årsstämman 2023
Diarienr 19KS37

Beslut
Kommunfullmäktige utser Hans Lundström (C) till lekmannarevisor och Elin Johansson (V) 
till ersättare för Piteå Energi Handel AB från årsstämman 2019 till årsstämman 2023.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Piteå Energi Handel AB framgår att för samma mandatperiod som 
gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå kommun utse en lekmannarevisor 
med suppleant.

Yrkanden
Jessica Hjelte (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 39
Val av lekmannarevisorer - Furunäsets fastigheter AB från 
årsstämman 2019 till årsstämman 2023
Diarienr 19KS39

Beslut
Kommunfullmäktige utser Anders Berg (S) till lekmannarevisor och Gunnar Plym Forshell 
(M) till ersättare för Furunäsets fastigheter AB från årsstämman 2019 till årsstämman 2023.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Furunäsets fastigheter AB framgår att för samma mandatperiod som 
gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå kommun utse en lekmannarevisor 
med suppleant.

Yrkanden
Cristian Bergvall (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 40
Val av lekmannarevisorer - Piteå Allmänna Näringslivsfond 2019-
2022
Diarienr 18KS827

Beslut
Kommunfullmäktige utser Anders Berg (S) till lekmannarevisor och Hans Lundström (C) 
till ersättare för Piteå allmänna näringslivsfond 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Enligt stadgarna för Piteå Allmänna Näringslivsfond skall styrelsens förvaltning och 
stiftelsens räkenskaper årligen granskas av två revisorer. Av dessa ska en revisor utses av 
länsstyrelsen och en av Piteå kommun.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S) och Nina Bladh (S): Föreslår Anders Berg (S) till lekmannarevisor för 
Piteå allmänna näringslivsfond 2019-2022.
 
Håkan Johansson (M): Föreslår Hans Lundström (C) i första hand till lekmannarevisor och i 
andra hand till  ersättare för Piteå allmänna näringslivsfond 2019-2022.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen till lekmannarevisor och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Anders Lundkvists (S) förslag.
 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till ersättare vilket 
blir kommunfullmäktiges beslut.
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§ 41
Val av lekmannarevisor –Stiftelsen Dans i skolan från bolagsstämman 
2019 till bolagsstämman 2023
Diarienr 19KS43

Beslut
Kommunfullmäktige utser Gunnar Plym Forshell (M) till lekmannarevisor i Stiftelsen Dans i 
skolan för tiden från bolagsstämman 2019 till bolagsstämman 2023.

Ärendebeskrivning
Institutet Dans i skolan ska inspirera och sprida kunskap så att alla elever får möta dansen 
som uttrycksform i skolan. Utbildnings- kultur- och hälsopolitiska insatser samverkar för att 
förankra dansen i skolan.

Piteå kommun är sedan 21 mars 2011 stiftare för Institutet Dans i skolan och har träffat en 
överenskommelse för gemensamma insatser under perioden 1 januari 201-31 december 2021.

Yrkanden
Jessica Hjelte (S) och Håkan Johansson (M): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings 
förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 42
Nominering av ledamöter Nolia AB från årsstämma 2019 till 
årsstämma 2023
Diarienr 19KS44

Beslut
Kommunfullmäktige nominerar Stefan Askenryd (S) och Johnny Åström (SJV) till ledamöter 
i styrelsen för Nolia AB tiden från årsstämman 2019 – årsstämman 2023.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Nolia AB framgår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Styrelsens 
ledamöter ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.

Två styrelseledamöter nomineras vardera av ägarbolagen i Umeå, Skellefteå och Piteå 
kommun och utses av årsstämman.

Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av årsstämman bland styrelseledamöterna. 
Ordförande och vice ordförande väljs för en period om två år.

Yrkanden
Cristian Bergvall (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 43
Motion (SLP) - Visselblåsarfunktion
Diarienr 17KS818

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen om visselblåsarfunktion färdigbehandlad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

att en visselblåsarfunktion inrättas

Dessutom anförs i motionen:

Visselblåsare fyller en viktig uppgift i samhällets. De flesta större företag har därför inrättat 
en sådan funktion, en tydlig webbaserad funktionalitet, där anställda anonymt kan lämna in 
och påtala misstänkta oegentligheter. Cirka 15% av statens myndigheter har en sådan. Staten 
utreder nu om man skall ha en gemensam visselblåsarfunktion för samtliga myndigheter. 
Alltfler kommuner inrättar också denna funktion.

Anledningen till att visselblåsarfunktionen behövs är att alltfler former av korruption, 
vänskapskorruption och mutor försiggår i såväl offentliga verksamheter som privata företag 
som i organisationer. Många fall upptäcks just genom denna funktion. Mörkertalet kan vara 
stort.

Här är ett exempel från Uppsala hur en inledningstext kan se ut:

"Anmäl misstanke om mutor eller jäv

Om du misstänker att en verksamhet i kommunen inte sköts på rätt sätt kan du anmäla det. 
Dina misstankar kan till exempel röra korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk 
brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott." "Anmäl anonymt"

Förekomsten av vänskapskorruption och korruption är ett tecken på ett olämpligt kulturellt 
strukturfenomen i tex en kommun.

"Meetoo"-uppvaknandet har visat på att en mängd olika sexuella övergrepp från män mot 
kvinnor är alltför vanligt förekommande. Även detta kan betraktas som ett beteendemönster 
eller beteendekultur av icke acceptabel natur.

Visselblåsarfunktionen bör därför också innehålla uppmaning att också anmäla sexuella 
övergrepp förutom allmänna korruptionsbeteenden. Det har hänt att tjänstemän i en svensk 
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kommun, som haft till uppgift att utreda korruptionsanklagelser, avbrutit utredningen med 
hänsyn till den som utreds. Det kan därför vara klokt i att fundera över om inte de eventuella 
anmälningar som kommer in skall gå till de politiska partiernas gruppledare. De kan då på 
gruppledarmötena diskutera hur man skall gå vidare. På så sätt kan anmälan få en större 
genomslagskraft om ett parti skulle vilja dölja en felaktighet någon av dess företrädare gjort 
eller orsakat.

__________

Kommunfullmäktige har den 19 februari 2018, § 22, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 16 augusti 2018
Rätten för offentligt anställda att anonymt eller öppet påtala oegentligheter finns reglerat i 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen genom den s.k. meddelarfriheten. Där 
garanteras även att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som 
lämnat uppgifter med stöd av meddelarfriheten. Visselblåsarfunktionen finns alltså inbyggd i 
den svenska lagstiftningen just för att motverka alla former av korruption och garantera 
säkerheten för den som meddelar oegentligheter. Med ny teknik finns givetvis bättre 
möjligheter att förenkla förfarandet och sprida information om vilka rättigheter man har som 
offentligt anställd.

Kommunledningsförvaltningen förslår utifrån detta att motionen anses färdigbehandlad samt 
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att tydliggöra informationen om 
meddelarfriheten till kommunens anställda.
__________

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Motionären tar i denna motion upp en väldigt viktig fråga. Tilliten till att det offentliga 
behandlar alla medborgare lika och att ingen tillförskansar sig orättfärdiga förmåner är en 
grundpelare i en fungerande demokrati. Som kommun behöver vi ständigt jobba med att 
tillförsäkra oss om att våra tjänstepersoner och politiker agerar enligt de krav som 
allmänheten rättmätigt ställer på oss. Offentliga myndigheter skall vara bäst i klassen när det 
gäller öppenhet och insyn och medarbetare och förtroendevalda har ett särskilt ansvar mot 
medborgarna att bekämpa mutor och andra former av korruption. Kommunfullmäktige antog 
2012 en affärsetisk policy som tydliggör detta ansvar. Till detta finns även meddelarfriheten 
och eftersöksförbudet som reglerar medarbetarnas rätt att utan påföljd meddela oegentligheter.

I grunden anser jag att Piteå kommun arbetar på ett bra sätt med att motverka mutor och 
korruption samt att vi har medarbetare som är medvetna om sitt ansvar och gör ett bra jobb.
Det finns redan möjligheter och kanaler att meddela in misstankar om korruption via mail 
som registreras som offentlig handling eller t.ex. synpunktens webbformulär. Visst kan man 
skapa en speciell ingång för men jag är tveksam att det gör en stor skillnad.

Arbetet mot korruption måste vara kontinuerligt och det är viktigt att alla medarbetare känner 
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till sina rättigheter att meddela oegentligheter varför jag ställer mig bakom 
kommunledningsförvaltningen förslag att de får i uppdrag att tydliggöra informationen runt 
detta på t.ex. kommunens intranät. Däremot anser jag att möjligheten att utan risk för 
påföljder meddela misstanke om olika former av korruption redan finns varför jag förslår att 
kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.”

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 44
Interpellation (M) - Framnäs folkhögskola och restaurangverksamhet
Diarienr 18KS782

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen - Framnäs folkhögskola och 
restaurangverksamhet anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Håkan Johansson (M) har inkommit med interpellation - 
Framnäs folkhögskola och restaurangverksamhet, ställd till kommunalrådet Helena Stenberg 
(S).
 
Bakgrund:
Stiftelsen Fram näs folkhögskola är en stiftelse som bl.a. bedriver konferensverksamhet samt 
restaurang- och cateringverksamhet via det majoritetsägda bolaget Hälsokällan i Piteå AB. 
Stiftarna är parter inom arbetarrörelsen. Idag har det så kallade arbetarepartiet 
socialdemokraterna i Piteå endast 19 av 51 mandat i kommunfullmäktige i Piteå (37 %) varför 
det är viktigt att det kommunala engagemanget separeras till 100 % från den verksamhet som 
bedrivs på Framnäs folkhögskola.

För att bringa klarhet i Piteå kommuns engagemang, tillika Piteå kommuns främsta 
företrädares engagemang, i Stiftelsen Fram näs folkhögskola vill jag därför ställa följande 
frågor i en interpellation med kommunalrådet Helena Stenberg.
Jag ställer därför följande frågor till kommunalrådet och KSO, Helena Stenberg:
 
1. Vilka är stiftarna (ägarna) till Stiftelsen Framnäs folkhögskola?

2. Vilken relation eller koppling har Piteå Kommun till Stiftelsen Framnäs folkhögskola?

3. Vilken relation/avtal eller andra kopplingar har Piteå Kommun till stiftelsens verksamhet?

4. Hälsokällan i Piteå AB (Arnes kök) är majoritetsägt av stiftelsen. Har Piteå kommun något 
minoritetsägande i Hälsokällan?

5. Helena Stenberg, KSO samt Maria Holmqvist Ek, Kommunfullmäktiges vice ordförande, 
är styrelseordförande respektive ledamot i Hälsokällan i Piteå AB. Anser du det vara lämpligt 
att kommunens högsta politiska företrädare även är ledande styrelseledamöter i ett aktiebolag 
som konkurrerar med det privata näringslivet i kommunen och i så fall varför?

6. Då bolaget Hälsokällan i Piteå AB hade förbrukat sitt aktiekapital vid bokslutet 2017-12-31 
så kan det bli aktuellt med aktieägartillskott om kapitalet inte är återställt efter 
kontrollbalansräkning. Kan detta drabba Piteå kommun på något sätt?
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation M om Framnäs
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§ 45
Anmälda delgivningar
Diarienr 18KS1

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna.

Anmälda delgivningar
 Servicenämnden Piteå & Älvsbyns protokoll 2018-12-04  (dnr  18KS7-4)

 Inspektion av Överförmyndarnämnden i Piteå kommun  (dnr  18KS818-1)

 Slutligt beslut Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd gällande överklagan detaljplan för 
del av fastigheten Piteå Hemlunda 1:29 (västra delen)  (dnr  18KS677-7)

 Nya taxor enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt alkohollagstiftningen för Miljö- och 
tillsynsnämnden från den 1 januari 2019  (dnr  19KS57-1)

 Dom i mål P 890-18 Detaljplan för del av fastigheten Hemlunda 1:29  (dnr  18KS677-8)

 Protokoll från extra styrelsemöte i Svenska kommun Försäkrings ABs (SKFAB) 2019-01-10  (dnr  19KS17-1)

 Anvisning för dagvattenhantering  (dnr  18KS747-2)

 Återrapport: Uppföljning av åtgärder kring medborgardialog om enkelt avhjälpta hinder via Cityplanner  (dnr  
19KS99-2)

 Ny ersättare (L)  (dnr  18KS602-7)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 46
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Diarienr 18KS602

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Elin Johanssons (V) avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige.
 
Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen att genom rösträkning utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Elin Johansson (V) har den 16 januari 2019 lämnat in en avsägelse för sitt uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige.

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

Beslutsunderlag
 Avsägelse av uppdrag som ersättare (V) i kommunfullmäktige
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§ 47
Avsägelse av uppdrag som ledamot - Barn- och utbildningsnämnden 
2019-2022
Diarienr 18KS605

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Peter Forss (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden.
 
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.

Ärendebeskrivning
Peter Forss (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 48
Avsägelse av uppdrag som ersättare - Samhällsbyggnadsnämnden 
2019-2022
Diarienr 18KS604

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner André Bengtssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare 
i samhällsbyggnadsnämnden.
 
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.

Ärendebeskrivning
André Bengtsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunfullmäktiges beslut.
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§ 49
Motion (C) - Mät matsvinnet i skolan
Diarienr 18KS830

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen - Mät matsvinnet i skolan, till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Majvor Sjölund, Marika Risberg, Johannes Johansson, Britt-Louise Nyman, Bo Andersson, 
Torgny Långström (C) har 17 december 2018 lämnat in en motion "Mät matsvinnet i skolan"

Yrkanden
Majvor Sjölund (C): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

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

Beslutsunderlag
 Motion (C) - Mät matsvinnet i skolan
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§ 50
Motion (C) - Huskurage räddar liv och förebygger våld
Diarienr 18KS831

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motion - Huskurage räddar liv och förebygger våld, till 
kommunstyrelsen för beredning

Ärendebeskrivning
Majvor Sjölund, Marika Risberg, Johannes Johansson, Anton Nilsson, Bo Andersson, Torgny 
Långström (C) har 17 december 2018 lämnat in en motion "Huskurage - Räddar liv och 
förebygger våld"

Yrkanden
Marika Risberg (C), Frida Söderberg (S) och Ulf Lindström (L): Bifall till 
Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

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

Beslutsunderlag
 Motion (C) - Huskurage räddar liv och förebygger våld
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§ 51
Motion (L) - Träningsbana för sportkörning
Diarienr 19KS70

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen - Träningsbana för sportkörning, till 
kommunstyrelsen för beredning

Ärendebeskrivning
Ulf Lindström (L) har 11 januari 2019 lämnat in en motion "Träningsbana för sportkörning"

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

Beslutsunderlag
 Motion (L), träningsbana för sportkörning
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§ 52
Medborgarförslag - Förbättrade och säkrare gång- och cykelväg till 
Munksunds skola Viljans förskola samt Munksunds sim- och sporthall
Diarienr 18KS829

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Förbättrade och säkrare gång- och 
cykelväg till Munksunds skola Viljans förskola samt Munksunds sim- och sporthall, till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag "Förbättrade och säkrare gång- och cykelväg till Munksunds skola 
Viljans förskola samt Munksunds sim- och sporthall" har 17 december 2018 inkommit till 
kommunledningsförvaltningen.

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Förbättrade och säkrare gång- och cykelväg Munksunds skola Viljans 

förskola samt Munksunds sporthall
 Medborgarförslag - Förbättrade och säkrare gång- och cykelväg Munksunds skola Viljans 

förskola samt Munksunds sporthall
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§ 53
Medborgarförslag - Piteå kommun självförsörjande på kött och 
potatis
Diarienr 18KS845

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Piteå kommun självförsörjande på kött 
och potatis, till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag "Piteå kommun självförsörjande på kött och potatis" har 20 december 
2018 inkommit till kommunledningsförvaltningen.

Yrkanden
Majvor Sjölund (C): Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Piteå kommun 
självförsörjande på kött och potatis, till kommunstyrelsen för beslut.

 

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Piteå kommun självförsörjande på kött och potatis
 Medborgarförslag - Piteå kommun självförsörjande på kött och potatis
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§ 54
Medborgarförslag - Lekpark/samlingsplats på Norra Rosvik
Diarienr 19KS102

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Lekpark/samlingsplats på Norra 
Rosvik, till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag "Lekpark/samlingsplats på Norra Rosvik" har 25 januari 2019 inkommit 
till kommunledningsförvaltningen.

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Lekpark/samlingsplats på Norra Rosvik
 Medborgarförslag - Lekpark/samlingsplats på Norra Rosvik
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§ 55
Medborgarförslag - Öka medvetenheten om ett renare Piteå
Diarienr 19KS112

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Öka medvetenheten om ett renare 
Piteå, till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag "Öka medvetenheten om ett renare Piteå" har 31 januari inkommit till 
kommunledningsförvaltningen.

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag
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