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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(2 av 686)

Beslutande Stefan Askenryd (S), ordförande 
Maria Holmquist-Ek (V), vice ordförande 
Daniel Bergman (M), andre vice ordförande 

Anders Lundkvist (S) Charlotte Elworth (M) 
Helena Stenberg (S) Karl-Erik Jonsson (M) 
Sven-Gösta Pettersson (S) §§56-59 Majvor Sjölund (C) 
Agnetha Eriksson (S) Marika Risberg (C) 
Frida Söderberg (S) Johannes Johansson (C) 
Lars U Granberg (S) Torgny Långström (C) 
Nina Bladh (S) Britt-Louise Nyman (C) 
Jonas Lindberg (S) Bo Andersson (C) 
Jessica Hjelte (S) Johnny Åström (SJV) 
Maj-Britt Lindström (S) Martin Åström (SJV) 
Ferid Letic (S) Monika Karlsson (SJV) 
Lena Vikberg (S) Malin Markström (SJV) 
Roland Olofsson (S) Anton Markström (SJV) 
Elisabeth Vidman (S) Helén Lindbäck (KD) 
Cristian Bergvall (S) Daniel Bylund (KD) 
Marianne Hedkvist (S) Petra Fojtikova (SLP) §§56-59, exl. beslut § 59 
Ken Åman (S) Ulf Lindström (L) §§56-59, exl. beslut § 59 
Brith Fäldt (V) Magnus Häggblad (SD) 
Per Lönnberg (V) Emmeli Persson (S) ers Ruth Rahkola (S) 
Helena Wallon (V) Adrian Johansson (S) ers Lars U Granberg (S) 
Mikael Borgh (V) Petter Fredriksson (MP) ers Mats Dahlberg (MP) 
Anna Bergström (V) Joel Wiklund (SLP) ers Anders Nordin (SLP) 
Håkan Johansson (M) Lage Hortlund (SD) ers Elin Håkansson (SD) 
Ellinor Sandlund (M) André Bengtsson (S) §§60-94 ers Sven-Gösta 
Cornelia Johansson (M) Pettersson (S) 

Övriga deltagare Ylva Sundkvist (Kommunchef) §§56-59
Åsa Öberg (Ekonomichef) §§56-59 
Anders Berg (Kommunrevisor) §58 
Margareta Johansson (Kommunsekreterare)
Maria Öman (Kommunsekreterare) 
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Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(3 av 686)

Innehållsförteckning ................................................................................................................Sid 

§ 56 Ajournering för information om Riktlinjer för personlig säkerhet .....................................5 
§ 57 Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2018 och anslagsöverföring till 
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§ 58 Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2018 samt frågan om ansvarsfrihet för 

styrelser och nämnder 2018 ...................................................................................................9 
§ 59 Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2020-2022 samt budget för 2020 ................10 
§ 60 Delägarskap - Investeringar i Norrbotten AB 2018-2020................................................12 
§ 61 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) ......14 
§ 62 Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021...................................................15 
§ 63 Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten .............................................................16 
§ 64 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda ............................................................18 
§ 65 Årsredovisning 2018 för Piteå Kommunföretag AB .......................................................20 
§ 66 Årsredovisning 2018 - AB Pitebo ....................................................................................21 
§ 67 Årsredovisning 2018 - Piteå Näringsfastigheter AB........................................................22 
§ 68 Årsredovisning 2018 - Piteå Hamn AB ...........................................................................23 
§ 69 Årsredovisning 2018 - Piteå Renhållning och Vatten AB ...............................................24 
§ 70 Årsredovisning 2018 - AB PiteEnergi .............................................................................25 
§ 71 Årsredovisning 2018 - Piteå Science Park AB ................................................................26 
§ 72 Årsredovisning 2018 - Nolia AB .....................................................................................27 
§ 73 Anmälda delgivningar......................................................................................................28 
§ 74 Val av ledamot – Svenska Kommun Försäkrings AB .....................................................29 
§ 75 Val av ledamot - Shorelink AB från årsstämman 2019 till årsstämman 2023.................30 
§ 76 Val av ledamot - Norrbotniabanan AB från årsstämman 2019 till årsstämman 2023 .....31 
§ 77 Val av ledamöter och ersättare - Norrfab i Piteå AB från årsstämman 2019 till 

årsstämman 2023 .................................................................................................................32 
§ 78 Val av ordförande och vice ordförande - Norrfab i Piteå AB från årsstämman 2019 till 

årsstämman 2023 .................................................................................................................33 
§ 79 Val av lekmannarevisor och ersättare i Norrfab i Piteå AB från årsstämman 2019 till 

årsstämman 2023 .................................................................................................................34 
§ 80 Val av ledamot - Trähallen AB från årsstämman 2019 till årsstämman 2023 .................35 
§ 81 Val av lekmannarevisor och ersättare - Trähallen AB från årsstämman 2019 till 

årsstämman 2023 .................................................................................................................36 
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§ 82 Val av ledamot - Press-Huset i Piteå AB från årsstämman 2019 till årsstämman 2023 ..37 
§ 83 Val av ledamot och ersättare - Lillpite Kraft AB från årsstämman 2019 till årsstämman 

2023 .....................................................................................................................................38 
§ 84 Val av ledamöter och ersättare - Barn- och utbildningsnämnden 2019-2022..................39 
§ 85 Val av ledamöter och ersättare - Barn- och utbildningsnämnden 2019-2022..................40 
§ 86 Val av ledamöter och ersättare - Socialnämnden 2019-2022...........................................41 
§ 87 Val av ledamöter och ersättare - Valnämnden 2019-2022...............................................42 
§ 88 Val av ledamöter och ersättare - Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2022.......................43 
§ 89 Motion (SLP) - Avskaffa den internationella samordningsfunktionen............................44 
§ 90 Motion (L) - Utred matvanor i förskolan .........................................................................45 
§ 91 Motion (L) - Mät matsvinn i förskolan ............................................................................46 
§ 92 Interpellation (SLP) - Inventering Piteå kommunala konstverk ......................................47 
§ 93 Medborgarförslag - Gjut in en värmekabel i trappan som finns mellan Sundsgatan och 

Prästgårdsgatan vid Stadsberget ..........................................................................................48 
§ 94 Medborgarförslag - Skönhetsråd för Piteå stad................................................................49 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
  

          
         

        
 

   

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 5 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(5 av 686)

§ 56 
Ajournering av sammanträdet 

Sammanträdet ajourneras 13:05 för information från Säkerhetsskyddschef om Riktlinjer för
personlig säkerhet samt för allmänhetens frågestund angående Årsredovisning/bokslut samt 
koncernredovisning för år 2018 och anslagsöverföring till år 2019. 

Sammanträdet återupptar förhandlingarna 13:10. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(6 av 686)

§ 57 
Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2018 och 
anslagsöverföring till år 2019 
Diarienr 19KS127 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för år 
2018 och fastställa det upprättade bokslutet. 

2. Kommunfullmäktige bedömer att Piteå kommun har uppnått målet med God ekonomisk 
hushållning för år 2018 då bedömningen görs att måluppfyllelsen i verksamheterna är i 
huvudsak fortsatt god och den interna kontrollen bedöms tillräcklig. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2018 avsätta 44 700 tkr till 
resultatutjämningsreserv (RuR) som inrättades av kommunfullmäktige 2013-06-17 (§93). 
RuR uppgår då till 160 000 tkr. Se balanskravutredning i ärendebeskrivning. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att Resultatbudgeten för 2019 förändras avseende 
finansieringen med totalt +24 927tkr, till följd av minskade premier för avtalspensioner (+23 
000 tkr) och ökade skatteintäkter/generella statsbidrag (+1 927 tkr). 

5. Kommunfullmäktige beslutar att till kommunens styrelse/nämnder bevilja 
anslagsöverföring från år 2018 till år 2019 enligt bilaga med 5 435 tkr på driftbudgeten och 
med 103 163,3 tkr på investeringsbudgeten. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 10 000 tkr till reservfonden under 2019. 

7. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och styrelser att genomföra samt 
avrapportera beslutade åtgärder och uppdrag i årsredovisning 2019. 

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

Ärendebeskrivning 
Bokslut 2018 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar och kommunala 
bolag upprättat årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för 2018. 

Balanskravsutredningen visar att kommunens resultat för 2018 klarar kommunallagens 
balans-krav det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna (+ 66 775 tkr). I resultatet ingår 
inte några underskott från tidigare år som ska återföras. Avsättning till 
resultatutjämningsreserven är möjlig med maximalt 44 700 tkr. Ny total avsättning i RuR 
motsvarar 6,6 % av skatter och generella statsbidrag. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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God ekonomisk hushållning 
Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning sammantaget bedöms 
verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god. Nämnderna gör bedömningen 
att den interna kontrollen varit tillräcklig inom sina respektive verksamhetsområden. 
Kommunfullmäktige bedömer att den interna kontrollen under året varit tillräcklig för 
kommunens samlade verksamhet. 

Anslagsöverföring till år 2019 
Styrelse och nämnder har till bokslutsberedningen lämnat in äskande om anslagsöverföring 
från år 2018 till år 2019. Föreslås att anslagsöverföring beviljas på driftbudgeten med 5 435 
tkr och på investeringsbudgeten med 103 163,3 tkr för pågående projekt. 

Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges Kommuner och Landstings prognos från 
december 2018. Kostnadsutjämning och LSS-utjämning har justerats med SCBs definitiva 
beräkning för år 2019. AFAs styrelse har beslutat om avgiftsbefrielse för år 2019 avseende 
avtalsförsäkringar. 

Kommunens så kallade reservfond finns för att hantera framtida pensionsutbetalningar och 
när så är möjligt utifrån bland annat likviditetsförhållande bör tillskott övervägas. Under 2018 
har pensionsskulden i balansräkningen ökat med ca 6 mkr och utifrån reservfondens syfte 
föreslås att under 2019 tillskjuta 10 mkr till fonden. 

De åtgärder och uppdrag som beslutas i årsredovisningen ska genomföras och återrapporteras 
av nämnder och styrelser till Kommunfullmäktige i enlighet med sammanställningen under 
respektive nämnd/styrelses avsnitt. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Anders Lundkvist (S), Brith Fäldt (V), Johnny Åström (SJV), Helén 
Lindbäck (KD): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Majvor Sjölund (C) och Marika Risberg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag med följande 
ändringar; 
- stryka meningen under rubriken "Ekonomi" - När flera partier ska få igenom sina viktigaste 
reformer riskerar det att bli kostsamma överenskommelser över tid. 
- under rubrik "Strategiska områden, Barn och unga - vår framtid" ändra mening under andra 
underrubriken till - Trots ökningen har andelen ärenden enligt Socialtjänstlagen för barn och 
unga där utredning inleds först efter 4 månader minskat, från 62 % år 2017 till 16 % år 2018. 
- lägga till ett uppdrag för att ta fram handlingsplan för att utöka barns och ungas möjligheter 
till kultur- och fritidsutbud i landsbygd. 

Cornelia Johansson (M), bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att målvärdet för 
Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet, sänks till delvis uppfyllt. 

Håkan Johansson (M): bifall till Majvor Sjölund (C) och Cornelia Johansson (M) förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(8 av 686)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning 2018 
 Nyckeltalsbilaga - Årsredovisning 2018 
 Anslagsöverföring till 2019 
 Personalbokslut 
 Handlingsplan förebygga missbruk barn och unga i Piteå 
 Barn och ungas utbud på landsbygd 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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§ 58 
Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2018 samt frågan om 
ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2018 
Diarienr 19KS133 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar styrelse och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Eftersom revisionsberättelsen är ren och inga anmärkningar finns tas beslutet gemensamt för 
alla nämnder. 

Ärendebeskrivning
Revisorerna har efter slutfört uppdrag överlämnat räkenskaps- och förvaltningsgranskning för 
år 2018. Revisonen riktar inte någon anmärkning mot vare sig styrelse eller nämnder, ej heller 
mot enskilda förtroendevalda. 

Revisionen tillstyrker att ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 beviljas styrelse och 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska frågan om ansvarsfrihet beredas av 
kommunfullmäktiges presidium, som föreslår att kommunfullmäktige beviljar styrelse och 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2018 
 Revisionsberättelse för år 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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§ 59 
Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2020-2022 samt budget för 
2020 
Diarienr 18KS683 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för verksamhetsplanering 2020-2022 samt budget 
för 2020. 

Reservationer 
Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), Ulf Lindström (L), Håkan Johansson (M), 
Ellinor Sandlund (M), Cornelia Johansson (M), Charlotte Elworth (M), Karl-Erik Jonsson 
(M), Daniel Berman (M), Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), 
Torgny Långström (C), Britt-Louise Nyman (C) och Bo Andersson (C) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Lage Hortlund (SD) och Magnus Häggblad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

Anteckning 
Petra Fojtikova (SLP) och Joel Viklund (SLP) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Utifrån årsredovisning 2018, gällande verksamhetsplan för innevarande period 2019-2021 
samt genomförd omvärldsanalys har förslag till riktlinjer utarbetats för perioden 2020-2022 
och presenteras i beslutsunderlag nedan. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V), Per Lönnberg (V) och Anders Lundkvist (S): bifall till 
kommunstyrelsens förslag med komplettering under Riktade övergripande mål; att 
Socialnämnden även ska ingå under målet att Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande 
boendemiljöer. 
Rättning; under Mål inför budgetarbetet, Mål för koncernen punkt 3 ska vara - Årlig utdelning 
ska ske enligt strategisk plan i Piteå Kommunföretag AB. 

Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck (KD), Majvor Sjölund (C) och Ulf Lindström (L): 
bifall till Alliansens egna förslag enligt bilaga Riktlinjer inför Verksamhetsplan 2020-2022, 
Allians för Piteå. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Lage Hortlund (SD) och Magnus Häggblad (SD): bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändring av Prioriterade mål till; 
- Piteå ska erbjuda attraktiva, varierande och trygga boendemiljöer. 
- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. 
- Piteås skolor och förskolor ska ge eleverna kunskap och färdigheter som ger en utmärkt start 
i livet. 
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med trygghet och likabehandling som grund. 

Dessutom en generell besparing på 0,5% för nämnderna och styrelsen. 

Johnny Åström (SJV): bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av Prioriterade mål; 
- sänka målet till att Piteå ska vara 45 000 invånare 2030. 
- Lägga till målet att Piteå ska erbjuda attraktiva, varierande och trygga boendemiljöer. 

Sänka målvärde för sjukfrånvaron till 5%. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de fyra förslagen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Helena Stenbergs (S) förslag. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer inför budget 2020 och verksamhetsplan 2020-2022 inkl bilaga 1-4 
 Riktlinjer inför budget 2020 och verksamhetsplan 2020-2022 Bilaga 5-7 
 §86 Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2020-2022 samt budget för 2020 
 Yrkanden på ändringar i Riktlinjer inför budget 2020 och Verksamhetsplan 2020-2022 
 Riktlinjer inför VEP 2020-2022 Allians för Piteå 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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(12 av 686)

§ 60 
Delägarskap - Investeringar i Norrbotten AB 2018-2020 
Diarienr 18KS203 

Beslut 
Kommunfullmäktige ingår delägarskap i Investeringar i Norrbotten AB och därmed köper 68 
aktier av Region Norrbotten och genom det teckna 3,4 % av bolaget. Detta för en köpeskilling 
av 6 800 kr. 

Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och aktieägaravtal för Investeringar i 
Norrbotten AB. 

Enligt aktieägaravtalet förbinder sig Piteå kommun att årligen tillföra ett ägartillskott i form 
av verksamhetsbidrag. Ett minimibelopp på 1,60 kronor per invånare i respektive kommun. 
Beloppets storlek för de kommande åren behandlas och fastställs årligen vid ägarsamråd. 

Medel för aktieköpet och kommande årliga ägartillskott anvisas från tillväxtpolitiska 
reserven. 

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller huruvida Piteå kommun ska gå in som delägare och bidra med ett årligt 
ägartillskott till Investeringar i Norrbotten AB organisationsnummer 556903-8119. 

Bakgrund 
Den 16 december 2011 beslöt en enig styrgrupp att projektet "Invest in Norrbotten" att skulle 
fortsätta sin verksamhet som aktiebolag så blev också fallet efter det att projektet tog slut 30 
juni 2012. Ambitionen var att ägare skulle bli landstinget och Norrbottens 
kommuner/näringslivsbolag. 

Bolaget har sedan dess fungerat som en marknads- och säljorganisation för Norrbotten med 
internationella investerare och presumtiva etablerare som målgrupp. Organisationen har haft 
en koordinerande och stödjande roll till länets kommuner, vad gäller internationella 
etableringar och investeringar till Norrbotten. 

Fram till 17-12-31 ägdes bolaget till 84,6% av Region Norrbotten samt de resterande del
15,4% har ägts av kommunerna; Arvidsjaur, Boden, Haparanda, Kalix, Luleå, Älvsbyn,
Överkalix och Övertorneå. Dessutom har de haft serviceavtal med Arjeplog, Jokkmokk och 
Piteå kommun. Skillnaden mellan ägare och partner är i praktiken att ägarna kan vara med 
och påverka ägardirektiven, i övrigt likställt. 

Det aktieägaravtal som reglerar ägarnas förhållande till varandra för bolaget Investeringar i 
Norrbotten AB har löpt ut. Under våren har ett nytt processats genom ägarsamråd och 
bolagsstämma samt vid en kortare information på Norrbottens kommuners styrelse. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Avtalet som är bifogat är resultatet av den processen. I Aktieägaravtalets första paragraf andra 
stycket redogörs för ägarförhållandet, denna skrivning är preliminär då regionens önskan med 
detta avtal är att utöka ägandet till regionens alla 14 kommuner. Vid ev fastställande bör 
därför just denna del av avtalet vara öppen för revidering innan slutgiltigt avtal fastställts. 
Kommunernas ägande var för sig förändras inte vid eventuellt nytecknande, utan det regleras 
genom att Region Norrbotten minskar sin ägarandel med motsvarande. 

Nuvarande ägande ser ut enligt följande: 
Region Norrbotten, 84,8 % 
Luleå och Bodens kommuner, 3,4 % vardera
Älvsbyn, Arvidsjaur, Övertorneå, Överkalix, Haparanda och Kalix kommuner, 1,4 % vardera 

Därutöver har några kommuner sedan tidigare haft serviceavtal med Investeringar i 
Norrbotten AB som innebär att man inte är ägare av bolaget men att man betalar motsvarande 
ägartillskott för att nyttja bolagets verksamhet. En sådan ordning tillåts inte i och med 
antagandet av nu liggande förslag till aktieägaravtal. 

Delägarskapet innebär inte någon förbindelse att delta i eller finansiera framtida 
utvecklingsprojekt som initieras av Investeringar i Norrbotten AB. 

Delägarskapet kommer att bidra positivt för Piteå kommuns utveckling då Investeringar i 
Norrbotten AB redan är, och kommer via fortsatt åtagande att kunna vara behjälplig i 
investering- och etableringsarbetet bla på Haraholmens industriområde samt supportera 
internationella aktörer till kommunens övriga potentiella utvecklingsområden. 

Detta avtal träder i kraft denna dag och gäller fram till och med 2020-12-31. Under 2020 ska 
omförhandling ske parterna emellan för att efter avtalets utgång ha klart med nytt avtal. 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S) och Johnny Åström (SJV): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Bolagsordning Investeringar i Norrbotten 
 Aktieägaravtal 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 61 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL 18) 
Diarienr 19KS148 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL 18). 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-17 om bestämmelser för OPF-KL. Enlig SKL:s 
förslag ersätts dessa bestämmelser med OPF-KL 18 med giltighet från 2019-01-01. 

OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) 
uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. 

OPF-KL är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. 

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 
 Bestämmelse om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL18 
 Kommentar till bestämmelse om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL 18) 
 18:31 Cirkulär 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 62 
Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021 
Diarienr 18KS531 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021. 

Ärendebeskrivning 
På Norrbottens Kommuners styrelsemöte den 14 juni behandlades ”Strategi psykisk hälsa” 
som är framtagen i samverkan mellan Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och länets 
brukarorganisationer. Styrelsen rekommenderar medlemskommunerna att anta strategin. 

Strategin för psykisk hälsa ligger väl i linje med den redan antagna handlingsplanen för 
psykisk hälsa 2018/2019. Således är arbetet igång inom alla 5 fokusområden som nämns i 
strategin. Piteå kommun har redan i sin plan för hållbarhet (2015-06-08) visat riktning för 
arbete med ett jämlikt samarbete, även detta ligger väl i linje med strategin. Följaktligen pågår 
redan implementeringen inom socialnämndens ansvar, även utbildningsnämnden påverkas 
och därför bör strategin även antas där. Min rekommendation är därför att arbetet bör följas 
upp genom berörda nämnder. 

Socialnämndens beslut 2018-12-19 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens 
län 2018-2021. 

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 
 Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 63 
Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten 
Diarienr 18KS530 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten. 

Ärendebeskrivning 
En revidering av riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten har genomförts för att svara 
upp mot de strukturella förändringar som skett inom hälso- och sjukvården. Förändringarna 
handlar om kommunalisering av hemsjukvården och förändrad organisation inom Region 
Norrbotten. Norrbottens kommuners styrelse har beslutat att rekommendera 
medlemskommunerna att anta riktlinjen. 

Riktlinjen gäller rehabilitering av vuxna patienter som har förvärvade sammansatta, 
långvariga och ibland återkommande behov av rehabilitering. Exempelvis geriatriska 
patienter och patienter med stroke eller neurologiska sjukdomar. Patienter med smärta som 
har komplexa rehabiliteringsbehov och personer med reumatiska sjukdomar omfattas inte av 
denna riktlinje. 

Den överenskommelsen för rehabilitering i länet som dåvarande Norrbottens läns landsting 
antog 2011 innehöll en nivåstrukturering. Den rehabiliteringsverksamhet som bedrivs i 
Region Norrbotten indelas nu mer översiktligt i tre nivåer. Rehabilitering på nivå 2 och 3 är 
ett ansvar för regionen. 

Rehabilitering på nivå 1 är ett ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård 
vilka har breda allmänna kunskaper och utgör basen i länets rehabiliteringsverksamhet. 
Rehabiliteringen kan ske i hemmet, på hälsocentral eller i samhällsmiljön. Rehabiliteringen 
ska ske utifrån patientens behov och genom samverkan mellan arbetsterapeut, fysioterapeut, 
distriktssköterska, distriktsläkare och medarbetare med kompetens inom psykisk ohälsa. Att 
utgå från vad som är viktigt för patienten kan innebära att rehabiliterande insatser kan ske 
både i hemmet och vid hälsocentralen. 

Ansvarsfördelningen mellan primärvård och kommun regleras i ”Avtal om övertagande av 
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i 
Norrbottens län”. I avtalet framgår att tröskelprincipen ska tillämpas även vid rehabilitering. 
De nya riktlinjerna innebär ett förtydligande gällande kommunens rehabiliteringsansvar. 
Implementering har genomförts via informations och dialogmöte inom Närsjukvårdsområdet 
där representanter från kommunens rehabiliteringspersonal deltagit. 

Socialnämndens beslut 2018-11-21 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i 
Norrbotten. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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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 
 Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 64 
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
Diarienr 19KS109 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. 

Kommunfullmäktige antar bilaga till Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. 

Ärendebeskrivning 
Vid allmänna valet 2018 arvoderades alla valförrättare och röstmottagare enligt samma 
modell som gäller för politiska sammanträden. Utifrån ändringar i vallagen har valnämnden 
beslutat att personer som ställer upp till val inte ska fungera som valförrättare vilket gör att 
fler personer inte är bekanta med kommunens arvodessystem. Nuvarande system betalar bara 
ut arvode enligt hel och halvdag. En större del av valadministrationen och sköt nu av 
kommunledningsförvaltningen och en kraftigt höjd nivå på förtidsröstning ställer krav 
engagera ett flertal röstmottagare för en längre tid innan valdagen. Utifrån det finns behov av 
ett mer flexibelt system för arvodering av valförrättare och röstmottagare. 

Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag som utgår från att valförrättare och 
röstmottagare arvoderas per timme. Förslaget bedöms kostnadsneutralt och bör inte heller 
påverka rekryteringen av valförrättare. Det ger även en rättvisare fördelning utifrån 
arbetsbelastning på stora och små vallokaler. 

Ett litet förtydligande har även införts i § 14 Reseersättning och traktamenten, om att resor 
inom förrättningar ger rätt till reseersättning. 

Ett redaktionellt fel har även upptäckts i 8 § gällande vad som ingår i begränsat årsarvode, där 
punkt listorna för vad som ingår i begränsat årsarvode 0-7 % och över 7 % råkat kastas om. 
Detta är nu åtgärdat. 

Bilagan till bestämmelsen har kompletterats med arvodering för valförrättare och 
röstmottagare och lämnas för beslut till kommunfullmäktige. Den korrigeras därefter årligen 
utifrån aktuell lönejustering, beslut om denna tas av kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott. 

Valnämnden har 2019-02-13 föreslagit att kommunfullmäktige förändrar 
arvodesbestämmelserna för valförrättare enligt förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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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 
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda - Bilaga 1 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 65 
Årsredovisning 2018 för Piteå Kommunföretag AB 
Diarienr 18KS787 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Kommunföretag AB för 
räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Kommunföretag AB, räkenskapsåret 2018, föreligger. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Piteå Kommunföretag AB (PIKAB) 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 66 
Årsredovisning 2018 - AB Pitebo 
Diarienr 18KS789 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB Pitebo för räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för AB Pitebo, räkenskapsåret 2018, föreligger. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning AB PiteBo 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 67 
Årsredovisning 2018 - Piteå Näringsfastigheter AB 
Diarienr 18KS791 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Näringsfastigheter AB för 
räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Näringsfastigheter AB, räkenskapsåret 2018, föreligger. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Piteå Näringsfastigheter AB 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 68 
Årsredovisning 2018 - Piteå Hamn AB 
Diarienr 18KS788 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Hamn AB för räkenskapsåret 
2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Hamn AB, räkenskapsåret 2018, föreligger. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Piteå Hamn AB 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 69 
Årsredovisning 2018 - Piteå Renhållning och Vatten AB 
Diarienr 18KS792 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Renhållning och Vatten AB för 
räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Renhållning och Vatten AB, räkenskapsåret 2018, föreligger. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Piteå Renhållning o Vatten AB 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 70 
Årsredovisning 2018 - AB PiteEnergi 
Diarienr 18KS790 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB 
PiteEnergi för räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för AB PiteEnergi, räkenskapsåret 2018, föreligger. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning AB PiteEnergi 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 71 
Årsredovisning 2018 - Piteå Science Park AB 
Diarienr 18KS793 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Science Park AB för räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Science Park AB, räkenskapsåret 2018, föreligger. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Piteå Science Park AB 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 72 
Årsredovisning 2018 - Nolia AB 
Diarienr 19KS181 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Nolia AB räkenskapsåret 2018. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Nolia AB räkenskapsåret 2018 föreligger. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Nolia AB 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 73 
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av anmälningarna. 

Anmälda delgivningar 
 Ny ersättare (S) i kommunfullmäktige (dnr 18KS602-9) 

 Protokoll Gemensam servicenämnde Piteå & Älvsbyn 2019-02-20 (dnr 19KS7-1) 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 74 
Val av ledamot – Svenska Kommun Försäkrings AB 
Diarienr 19KS114 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till senare tillfälle. 

Ärendebeskrivning 
Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst tjugo ledamöter och högst fem ersättare. En 
försäkringskunnig ledamot, med uppgift att särskilt vaka över att försäkringstagarnas 
intressen beaktas, skall utses. 

Till ordförande och vice ordförande för styrelsen utses annan ledamot än 
försäkringssakkunnig eller verkställande direktör. 

Styrelsen utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Kommunfullmäktige i Piteå utser en ledamot och en ersättare till styrelsen. 

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) är ett captivebolag som ägs av kommunerna 
Gävle, Sundsvall, Kiruna, Uppsala, Piteå, Trollhättan, Trondheim, Helsingborg, Umeå och
Örnsköldsvik. Bolaget verkar för att delägarkommunerna och deras försäkrade bolag över tid 
dels ska få kostnadseffektiva försäkringslösningar anpassade till de risker som idag kan 
identifieras dels bedriva ett strukturerat arbete för att förebygga och reducera risker. Utifrån 
detta synsätt lägger SKFAB stor vikt på säkerhet och skadeförebyggande arbete där 
kommunerna med stöd från SKFAB kan minska riskerna för olyckor och skador samt öka 
säkerheten för innevånarna. Ambitionen är att arbeta på ett systematiskt och uthålligt sätt som 
utvecklas i takt med de förändringar i samhällsutvecklingen som sker. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): ärendet bordläggs till senare tillfälle. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 75 
Val av ledamot - Shorelink AB från årsstämman 2019 till årsstämman 
2023 
Diarienr 19KS208 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till senare tillfälle. 

Ärendebeskrivning
Styrelsen i Shorelink består av 9 ledamöter. Dessa 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. 

Kommunfullmäktige i Piteå utser en ledamot i styrelsen för Shorlelink. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): ärendet bordläggs till senare tillfälle. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
          

 
 

     

                
        

        
      

 
              

           
      

 
       

       
 

             
 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 32 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(32 av 686)

§ 76 
Val av ledamot - Norrbotniabanan AB från årsstämman 2019 till 
årsstämman 2023 
Diarienr 19KS209 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till senare tillfälle. 

Ärendebeskrivning
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 5 
styrelsesuppleanter. Kommunfullmäktige i respektive ägarkommun och regionfullmäktige i 
Region Norrbotten och Region Västerbotten utser gemensamt styrelseledamöter, 
styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. 

Dessa skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige sker, intill slutet av den årsstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. 

Kommunfullmäktige i Piteå utser en ledamot till styrelsen. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): ärendet bordläggs till senare tillfälle. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
           

    
 

     

                 
               
             

              
       

        

       
 

             
 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 33 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(33 av 686)

§ 77 
Val av ledamöter och ersättare - Norrfab i Piteå AB från 
årsstämman 2019 till årsstämman 2023 
Diarienr 19KS104 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till senare tillfälle. 

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Norrfab i Piteå AB framgår att styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 
4 ledamöter med lägst 0 och högst 4 suppleanter. Kommunfullmäktige utser lägst 2 och högst 
3 styrelseledamöter samt eventuella suppleanter för dessa. 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. 

Minoritetsaktieägaren utser 1 styrelseledamot samt ev suppleant för denne. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): ärendet bordläggs till senare tillfälle. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
            

    
 

     

            
            

    

       
 

             
 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 34 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(34 av 686)

§ 78 
Val av ordförande och vice ordförande - Norrfab i Piteå AB från 
årsstämman 2019 till årsstämman 2023 
Diarienr 19KS104 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till senare tillfälle. 

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

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): ärendet bordläggs till senare tillfälle. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
           

    
 

     

               
           

       
 

             
 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 35 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(35 av 686)

§ 79 
Val av lekmannarevisor och ersättare i Norrfab i Piteå AB från 
årsstämman 2019 till årsstämman 2023 
Diarienr 19KS41 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till senare tillfälle. 

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

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): ärendet bordläggs till senare tillfälle. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
          

 
 

     

              
             

             
            
        

   

       
 

             
 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 36 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(36 av 686)

§ 80 
Val av ledamot - Trähallen AB från årsstämman 2019 till 
årsstämman 2023 
Diarienr 19KS174 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till senare tillfälle. 

Ärendebeskrivning
Enligt bolagsordningen för Trähallen AB ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 3 ledamöter. 
Piteå Kommunföretag AB utser 2 styrelseledamöter. Dessa skall utses för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 
den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Piteå Kommunföretag AB 
utser också ordförande i bolagets styrelse enligt samma princip. 
Minoritetsaktieägaren utser 1 styrelseledamot. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): ärendet bordläggs till senare tillfälle. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
         

    
 

     

             
         

       
 

             
 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 37 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(37 av 686)

§ 81 
Val av lekmannarevisor och ersättare - Trähallen AB från 
årsstämman 2019 till årsstämman 2023 
Diarienr 19KS174 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till senare tillfälle. 

Ärendebeskrivning
Enligt bolagsordningen för Trähallen AB ska för samma mandatperiod som gäller för bolagets 
styrelse kommunfullmäktige i Piteå kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): ärendet bordläggs till senare tillfälle. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
            

 
 

     

       
 

             
 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 38 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(38 av 686)

§ 82 
Val av ledamot - Press-Huset i Piteå AB från årsstämman 2019 till 
årsstämman 2023 
Diarienr 19KS173 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till senare tillfälle. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): ärendet bordläggs till senare tillfälle. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
           

   
 

     

               
           
       

       
 

             
 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 39 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(39 av 686)

§ 83 
Val av ledamot och ersättare - Lillpite Kraft AB från årsstämman 
2019 till årsstämman 2023 
Diarienr 19KS175 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till senare tillfälle. 

Ärendebeskrivning
Enligt bolagsordningen för Lillpite Kraft AB ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 5 
ledamöter med högst 5 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på 
årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): ärendet bordläggs till senare tillfälle. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
         

 

         
    

 
           
     

            

            

     
 

             
 

_______ 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 40 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(40 av 686)

§ 84 
Val av ledamöter och ersättare - Barn- och utbildningsnämnden 
2019-2022 
Diarienr 18KS605 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Petter Fredrikssons (MP) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige utser Maria Hannu (MP) till ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden för resterande del av mandatperioden. 

Ärendebeskrivning
Petter Fredriksson (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Miljöpartiet har nominerat Maria Hannu (MP) till ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
         

 

             
   

 
           
     

            
    

           

 
             

       

     
 

             
 

_________ 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 41 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(41 av 686)

§ 85 
Val av ledamöter och ersättare - Barn- och utbildningsnämnden 
2019-2022 
Diarienr 18KS605 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Jonas Sköld (S) till ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden för 
resterande del av mandatperioden. 

Kommunfullmäktige utser Masoud Aslani (S) till ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden för resterande del av mandatperioden. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2019-02-18 § 47, Peter Forss (S) avsägelse som ledamot i 
Barn- och utbildningsnämnden. Fyllnadsval kvarstår. 

Socialdemokraterna nominerar Jonas Sköld (S) till ny ledamot i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Eftersom Jonas Sköld (S) har uppdraget som ersättare i nämnden nomineras Masoud Aslani 
(S) till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
       

 

           
   

         

         

     
 

             
 

_______ 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 42 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(42 av 686)

§ 86 
Val av ledamöter och ersättare - Socialnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS606 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Veronica Pedersen (S) till ny ersättare i Socialnämnden för 
resterande del av mandatperioden. 

Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval för ny ersättare i Socialnämnden efter Rune Berglund (S). 

Socialdemokraterna nominerar Veronica Pedersen (S) till ny ersättare i Socialnämnden. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
       

 

             
 

         

         
 

     
 

             
 

_______ 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 43 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(43 av 686)

§ 87 
Val av ledamöter och ersättare - Valnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS610 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Sara Lagesen (S) till ny ersättare i Valnämnden för resterande del 
av mandatperioden. 

Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval till ny ersättare i Valnämnden efter Rune Berglund (S). 

Socialdemokraterna nominerar Sara Lagesen (S) till ny ersättare i Valnämnden. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
       

 

           
   

          
  

 
 

         

     
 

             
 

_______ 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 44 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(44 av 686)

§ 88 
Val av ledamöter och ersättare - Samhällsbyggnadsnämnden 2019-
2022 
Diarienr 18KS604 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Bo Jonsson (S) till ny ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden för 
resterande del av mandatperioden. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2019-02-18 § 48, André Bengtssons (S) avsägelse som 
ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden. 

Fyllnadsval kvarstår. 

Socialdemokraterna nominerar Bo Jonsson (S) till ny ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
      

 

       
    

            

     
 

             
 

      

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 45 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(45 av 686)

§ 89 
Motion (SLP) - Avskaffa den internationella samordningsfunktionen 
Diarienr 19KS157 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen - Avskaffa den internationella 
samordningsfunktionen, till Kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Joel Wiklund (SLP) har lämnat in en motion - Avskaffa den internationella 
samordningsfunktionen. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Motion (SLP) - Avskaffa den internationella samordningsfunktionen 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
      

 

          
 

            

     
 

             
 

      

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 46 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(46 av 686)

§ 90 
Motion (L) - Utred matvanor i förskolan 
Diarienr 19KS158 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen - Utred matvanor i förskolan, till Kommunstyrelsen 
för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Ulf Lindström (L) har lämnat in en motion - Utred matvanor i förskolan. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Motion (L) - Utred matvanor i förskolan 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
      

 

          
 

            

     
 

             
 

      

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 47 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(47 av 686)

§ 91 
Motion (L) - Mät matsvinn i förskolan 
Diarienr 19KS159 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen - Mät matsvinn i förskolan, till Kommunstyrelsen 
för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Ulf Lindström (L) har lämnat in en motion - Mät matsvinn i förskolan. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Motion (L) - Mät matsvinn i förskolan 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
      

 

         
         

 
       

            
         

     
 

             
 

      
  

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 48 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(48 av 686)

§ 92 
Interpellation (SLP) - Inventering Piteå kommunala konstverk 
Diarienr 19KS170 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen - Inventering Piteå kommunala konstverk, 
får ställas till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Elisabeth Lindberg (S). 

Ordföranden besvarar om möjligt interpellationen vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Anders Nordin (SLP) har lämnat in en interpellation - Inventering Piteå kommunala 
konstverk, ställd till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Elisabeth Lindberg (S). 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Interpellation (SLP) - Inventering Piteå kommunala konstverk 
 Bilder till interpellation 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
           

    
 

           
          

  

               
    

     
 

             
 

             
  

             
  

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 49 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(49 av 686)

§ 93 
Medborgarförslag - Gjut in en värmekabel i trappan som finns mellan 
Sundsgatan och Prästgårdsgatan vid Stadsberget 
Diarienr 19KS130 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Gjut in en värmekabel i trappan som 
finns mellan Sundsgatan och Prästgårdsgatan vid Stadsberget, till Fastighets- och 
servicenämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in - Gjut in en värmekabel i trappan som finns mellan 
Sundsgatan och Prästgårdsgatan vid Stadsberget. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Gjut in en värmekabel i trappan som finns mellan Sundsgatan och 

Prästgårdsgatan vid Stadsberget 
 Medborgarförslag - Gjut in en värmekabel i trappan som finns mellan Sundsgatan och 

Prästgårdsgatan vid Stadsberget 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

        
   

         

     
 

             
 

     
     

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 50 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

(50 av 686)

§ 94 
Medborgarförslag - Skönhetsråd för Piteå stad 
Diarienr 19KS186 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Skönhetsråd för Piteå stad, 
till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in - Skönhetsråd för Piteå stad. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Skönhetsråd för Piteå stad 
 Medborgarförslag - Skönhetsråd för Piteå stad 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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