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§ 157
Motion (M) – Utred alternativ för nytt äldreboende i Piteå
Diarienr 18KS90

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen Utred alternativ för nytt äldreboende i Piteå.
 

Reservationer
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), Cornelia Johansson (M), Charlotte Elworth (M), 
Karl-Erik Jonsson (M), Daniel Bergman (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 får Håkan Johanssons (M) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-06 § 137 att bordlägga ärendet.
__________
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Johansson (M) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

Att kommunfullmäktige beslutar att byggnation, ägande av fastighet samt drift av kommande 
äldreboendeplatser ska konkurrensutsättas externt och kunna utföras av andra parter än Piteå 
kommun.

Dessutom anförs i motionen:

Enligt den demografikurva som idag är känd för Piteå Kommun så kommer kommunen med 
största sannolikhet att behöva utöka antalet platser i äldreboenden ytterligare, förutom de 
redan beslutade nya platserna på Berget. Den brist på äldreboendeplatser som vi riskerar att 
hamna i (och delvis redan har) innebär att äldre personer blir kvar längre hemma i sina 
bostäder, ofta med en känsla av otrygghethet, och med ett mycket omfattande behov av 
hemtjänst.

Vi vill ge Piteborna valfrihet och hög livskvalitet bl.a. genom att kommunen har en positiv 
och uttalad inställning till att konkurrensutsätta den framtida äldreomsorgen, såväl ägandet av 
fastigheten som driften.
Idag är privata utförare mycket viktiga partners till kommuner och landsting, och de är många 
gånger avgörande för att kommuner ska klara av det ökande vård- och omsorgsuppdraget runt 
om i landet. Under 2017 stod privata företag för lika stor del av nytillkomna 
äldreboendeplatser som kommunerna. När det gäller driften av äldreboenden så är andelen 
privat drivna äldreboenden 20 % i Sverige men endast 1% i Norrbotten.

Bodens kommun har nu påbörjat bygget av deras första privata äldreboende som även ska 
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drivas av den privata aktören Norlandia Sverige AB. Bodens socialdemokratiska 
kommunalråd, Inge Andersson, säger" Jag är övertygad om att det kommer att utveckla 
äldreomsorgen i Boden och sprida ringar på vattnet i Norrbotten. Det här är början på något 
mer framöver." Att dessa ringar ska sprida sig till Piteå känns som en naturlig utveckling för 
oss Moderater.

Med privat byggande slipper kommunerna stå den ekonomiska risk det innebär att investera i 
nya byggnader och kommunens likviditet kan användas till andra angelägna områden och 
investeringar. Kommunen kan sprida riskerna, få nya äldreomsorgsplatser och fler 
arbetsgivare som kan vara med och bygga, leda samt utföra vår framtida vård och omsorg. 
Personalen inom vård och omsorg får möjlighet att välja arbetsgivare och påverka sin 
arbetssituation. Privata utförare kan vara en del av lösningen - om vi tillåter dem att vara det!

Vi vill att kommunens pengar ska användas så effektivt som möjligt utifrån de mål vi 
fastställer. Det är inte bara eftersträvansvärt utan även en skyldighet som Piteå kommun har 
gentemot sina kommuninvånare.

För att bereda personal inom omsorgen i Piteå Kommun fler arbetsgivare samt bereda de äldre 
som behöver omsorgsboende i Piteå en möjlighet att välja olika typer av boende, inriktning 
m.m. yrkar vi att Kommunfullmäktige beslutar att byggnation, ägande av fastighet samt drift 
av kommande äldreboendeplatser ska konkurrensutsättas externt och kunna utföras av andra 
parter än Piteå kommun.
__________
Kommunfullmäktige har den 19 februari 2018, § 29, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 februari 2019
Motionens förslag tar upp dels byggande och ägande av fastigheter och dels drift av 
verksamheten. Byggande av nya fastigheter är alltid ute på externt anbud. Ägandet av de 
fastigheter som finns för vård och omsorgsboende är idag uppdelat mellan 
fastighetsförvaltningen och PiteBo. PiteBo erbjuder även ordinärt boende för äldre i form av 
både seniorboenden och trygghetsboenden med samvaroverksamhet. Det är givetvis möjligt 
att även andra aktörer på marknaden kan erbjuda lämpliga fastigheter men det bör då avgöras 
med utgångspunkt i de vid den tiden rådande behoven.

Gällande driftsform konstaterar Kommunledningsförvaltningen att det i första hand är en 
politisk fråga hur man vill bedriva och kontrollera verksamheten, och lämnar därför inget 
förslag till beslut.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Motionären har rätt i att demografiutvecklingen visar att det kommer att finnas ett långsiktigt 
större behov av äldreomsorgsplatser. Detta följs noga av Socialtjänsten och de har en plan för 
att möta upp det behovet.
Jag ser få anledningar till att privatisera driften av äldreomsorg. Inte heller visar studier på att 
kvalitén på något sätt skulle vara bättre vid privata lösningar, snarare tvärt om.
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Jag har fullt förtroende för att den duktiga personal som vi har inom vården och omsorgen på 
bästa sätt förvaltar de resurser som Kommunfullmäktige ställer till förfogande och erbjuder ett 
gott omhändertagande av våra äldre medborgare.

Att erbjudas plats på ett särskilt boende är en fråga om brukarens behov och hur de bäst kan 
tillfredsställas. Driftsformen har i sig ingenting med det att göra. Det är min övertygelse att 
kommunen har bäst möjlighet att garantera ett bra omhändertagande om vi inte tar in 
utomstående aktörer för att klara våra grunduppdrag och yrkar därför avslag på motionen."

Yrkanden
Helena Stenberg (S) och Brith Fäldt (V): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Håkan Johansson (M), Johannes Johansson (C), Lage Hortlund (SD), Johnny Åström (SJV), 
Karl-Erik Jonsson (M), Anders Nordin (SLP) och Helén Lindbäck (KD): Bifall till motionen.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §126  Motion (M) – Utred alternativ för nytt äldreboende i Piteå
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§ 158
Motion (SLP) - Fritt Wifi på alla äldreboende och servicehus
Diarienr 18KS28

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen Fritt Wifi på alla äldreboende och servicehus 
färdigbehandlad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-06 § 138 att bordlägga ärendet.
__________
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

Wi-fi installeras med det snaraste på Piteå kommuns äldreboenden och servicehus.

Dessutom anförs i motionen:

Inom vården blir den digitala tekniken allt viktigare. På allt fler ställen i landet kan invånarna 
själva läsa sina journaler genom olika typer av nättjänster, det med argumentet att patienterna 
ska bli mer delaktiga och få lättare att själva kunna fatta beslut och påverka den egna vården. 
Cirka 60% av Sveriges alla kommuner erbjuder nu detta. Men det går inte för den grupp 
människor på boenden utan uppkoppling. Inte om man bor i Piteå.

Det blir extra problematiskt i en tid där allt mer av vården bygger på att man själv ska göra ett 
aktivt val, exempelvis av vilken assistansanordnare man vill ha, vilket hjälpmedel och vilken 
vårdcentral.

Hur ska de kunna välja när de inte ens kommer ut på nätet och kan skaffa sig en överblick? 
Dessutom handlar det om möjligheterna att delta i kulturella aktiviteter och kunna ta del av 
nyhetsflödet. Tidningarna blir mer och mer digitala och möjligheten att låna böcker finns 
numera. Viktigt är också att hålla kontakten med barn och barnbarn.

- Ska vi nå ett samhälle där alla har lika rättigheter är detta en jätteviktig grupp som nästan 
alltid kommer sist i kön. Det är en fråga om mänskliga rättigheter.

Det finns forskning som visar att internet ökar äldres livskvalitet eftersom det gör det lättare 
att hålla kontakt med nära och kära.

__________
Kommunfullmäktige har den 19 februari 2018, § 25 remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
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Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 4 mars 2019
Boende på ett äldreboende är i grund och botten ett eget boende, där den boende själv står för 
och betalar för de tjänster de vill ha. Det funkar som för alla andra medborgare att om man 
vill ha internet uppkoppling så köper man den tjänsten av en internet leverantör.

Det finns däremot ett grundläggande öppet wifi-nät, ”pk_open” på alla äldreboende som är 
öppet även för boende. Under 2018 har infrastrukturen för både det och det kommunala 
administrationsnätet förstärkts för bättre prestanda. Det nätet fungerar bra för eventuell digital 
utrustning i vården av de äldre som kräver uppkoppling mot internet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad.
__________

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Som motionären skriver i sin motion förändras behoven även på våra äldreboenden. För 
personligt bruk anser jag dock inte att kommunen ska subventionera uppkoppling för vissa 
grupper av medborgare. Jag tycker inte heller att det är rimligt att med automatik ansluta alla 
äldreboende och låta kostnaden ligga på hyran då många av de boende inom särskilt boende 
inte nyttjar tjänsten.

Däremot är det viktigt att det finns en väl fungerande infrastruktur för digitala tjänster på våra 
äldreboenden för att kunna ta del av den utveckling som sker inom området. Det är också 
därför som förstärkningar skett under föregående år. Som framgår av 
Kommunledningsförvaltningens svar är finns redan idag ett öppet nät att tillgå för de boende 
på äldreboenden för att klara av grundläggande ärenden.

Jag yrkar därför på att Kommunfullmäktige anser motionen om fritt wifi på alla äldreboende 
och servicehus för färdigbehandlad.”

Yrkanden
Anders Nordin (SLP) och Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 159
Motion (SLP) - Vänorter och utvärdering av dessa Grindavik
Diarienr 18KS241

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen Vänorter och utvärdering av dessa Grindavik 
färdigbehandlad.

Kommunfullmäktige ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en årlig 
verksamhetsberättelse för vänortsarbetet.
 

Reservationer
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), Cornelia Johansson (M), Charlotte Elworth (M), 
Karl-Erik Jonsson (M), Daniel Bergman (M), Anders Nordin (SLP) och Joel Wiklund (SLP) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Helén Lindbäcks (KD) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-06 § 139 att bordlägga ärendet.
__________
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

att man gör en grundlig analys över vänorts-relationen med Grindavik med syfte att lägga 
fram förslag som utmynnar i ett avbrytande av vänortssamarbetet eller utvecklar det till något 
som är positivt för både Piteå och Grindaviks kommande generationer.

Dessutom anförs i motionen:

Vänortssamarbetet är en del av Piteå kommuns internationella arbete som är inriktat på att 
stödja demokratiska krafter och en hållbar utveckling. Kommunens internationella kontakter 
sker främst i EU- projekt, nätverk, vänortssamarbete, kommunala partnerskap samt skol- och 
kulturutbyten. Dessutom sker utbyten och samarbeten av skilda slag mellan föreningar och 
andra aktörer i de respektive vänorterna. Allt sedan 1977 har Piteå haft vänortsförbindelser. 
Detta år skrevs vänortsavtal med franska St. Barth i Karibien och isländska Grindavik. Nio år 
senare, 1986, slöts ett avtal om vänortsförbindelse med ryska Kandalaksha. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar både om att skriva vänortsavtal med nya vänorter och att 
avveckla gamla.
Syfte:
Idag är syftet främst att vidga horisonten genom att dela erfarenheter, utbyta ideer, besöka 
varandra och diskutera gemensamma intressen och om möjligt genomföra gemensamma 
projekt. Det är önskvärt att utbytet sker mellan kommunorganisationerna, likväl som mellan 
frivilligorganisationer, föreningar, individer och institutioner. Samarbete och utbyte ska 
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fortsätta att utvecklas inom kommunens olika verksamhetsområden samt utvidgas till nya 
områden som näringsliv.
Vad vill Piteå kommun uppnå med vänortssamarbetet?
1. öka förståelsen mellan olika kulturer för att förebygga främlingsfientlighet,
2. ge unga möjligheter till internationella kontakter för att motverka främlingsfientlighet och 
underlätta inträdet på en alltmer internationell arbetsmarknad
3. stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika 
verksamhetsområden samt nya områden som näringsliv, energi mm
4. främja bildande av vänortsföreningar som utvecklar samarbetet mellan Piteå och respektive 
vänort
5. öka intresset för Sverige, vår region och Piteå.

Organisation Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för vänortssamarbetet. 
Vänortssamordnaren leder arbetet tillsammans med en vänortskommitte bestående av 
kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice 
ordförande.
Officiella besök Grindavik minst 1 gg/mandatperiod
Kontakterna med Grindavik har varit mycket få.
Gerd Sävenstedt, vänortssamordnare skriver i början av juni 2007 följande:

Grindavik på Island har i år sakta trängt upp till medvetandenytan - och vi blev varse att 
kommunen varit vår vänort i nära 30 år. Och en vänort som vi inte borde ha misskött. Det 
inser jag nu efter att ha varit här i några dagar. Jag är här tillsammans med Helena Stenberg, 
Peter Roslund, Elisabeth Fjällström och Gun Lindkvist från BUN. När vi fick en inbjudan att 
vara med vid stadens 60:e fiskefestival började vi söka bland dokumenten och fann med 
skammens rodnad på kinderna att Grindavik blivit en förbleknad vänort.

Gerd Sävenstedt, vänortssamordnare skriver i början av september 2012 följande:
I våras bjöd vi in en delegation att komma hit med då de ungefär samtidigt tvingades säga upp 
människor inom skolan ansåg kommunfullmäktige i Grindavik att det skulle sända dåliga 
signaler till kommunmedborgarna om man samtidigt gjorde en resa till sina nordiska vänorter 
Piteå och Rovaniemi.

Då bjöd vi in oss själva för att undersöka om det finns ett intresse för att utveckla 
kontakter/samverkan mellan kommunerna. Innan vi åkte hade jag kontakt med 
handikappomsorgen, kultur fritid och turism och Piteå Summer Games. Piteå Summer Games 
kom med ett erbjudande om att bekosta resa Stockholm- Piteå, avgifter, uppehälle för ett lag 
om 20 personer om de bestämde sig för att komma. Det isländska laget skulle själva stå för 
resan lslandStockholm. Den 4 september åkte Helena Stenberg och Gerd Sävenstedt till 
Grindavik.

I samband med kommunfullmäktiges möte diplomerades tre av kommunmedborgarna, för den 
vackraste trädgården, bäst renoverade huset och en för att ha det snyggt och trivsamt runt sitt 
företag. Varje år reser de från Grindavik med en grupp fotbollsungdomar till Gothia cup, vart 
annat år är det flickor och vart annat år pojkar. Erbjudandet från Piteå gör att en nyfikenhet 
och en tanke väcks att kanske åka till Piteå i stället. Frågan väcks också om man skulle kunna 
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få igång ett utbyte mellan en fotbollsklubb i Grindavik och en i Piteå.

Fakta om Grindavik: Grindavfk är en fiskestad på Reykjaneshalvön på den sydvästra delen av 
Island. Det är en av de få platser med hamn på denna kust. De flesta av de 3 214 som bor här 
jobbar inom fiskeindustrin. Utanför Grindavik finns Islands mest besökta turistplats: Den Blå 
Lagunen, som besöks av över en halv miljon turister/år.

Blå lagunen (isländska: Blaa L6niö) är ett geotermiskt spa som på senare år blivit en av de 
mest besökta attraktionerna på Island. Blå lagunen är lokaliserad i ett lavafält på sydvästra 
Island, vid Grindavik på Reykjaneshalvön inte långt från flygplatsen Keflavfk lnternational 
Airport och huvudstaden Reykjavik. Det varma vattnet är rikt på mineraler som kiseldioxid 
och svavel, och att bada i lagunen sägs hjälpa många med hudsjukdomar som psoriasis. 
Forskare har kommit fram till att det finns speciella alger i vattnet som motverkar hudens 
åldrande. Vattnet innehåller över 200 olika mikroorganismer, vilket gör att det blir 
turkosblått.

Följande frågeställningar dyker då upp utifrån vad Piteå vill uppnå med vänortssamarbete.
1 & 2. Att motverka främlingsfientlighet och underlätta inträdet på en internationell 
arbetsmarknad är tämligen irrelevant för vänskapsutbytet med Grindavik.
4 & 5. Vad Piteå har för nytta av att göra Sverige, vår region och Piteå mer känt för 
Grindaviksborna är obegripligt. Varför man skall främja bildandet av vänortsföreningar med 
Grindavik är svårbegripligt. Grindavik består av en liten fiskarbefolkning och har i närheten 
en gigantisk turistanläggning bestående av ett jättelikt varmvattens-spa.
3. Att stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika 
verksamhetsområden är också inadekvat med hänsyn till Grindaviks befolkningsmängd och 
dess näringsverksamhet jämfört med Piteås.

Det finns alltså få om egentligen inga beröringspunkter där Piteå skulle kunna dra nytta av 
den kunskap och erfarenhet som finns i Grindavik. Motsvarande gäller också för Grindavik. 
Att bara för formens skull besöka Grindavik minst en gång per mandatperiod är också en 
aktivitet som är helt onödig. I synnerhet som besöket är under ett fåtal dagar och utförs av 
något politiskt högdjur tillsammans med en högre tjänsteman.

Systemet som finns nu gynnar varken Piteås befolkning eller Grindaviks.

Antingen avvecklar man samarbetet eller så utvecklar man det.

En utveckling skulle kunna vara att i en viss årsklass låter man Grindaviks skolungdomar 
vistas i familjer i Piteå under exempelvis två veckor samtidigt som de går i skolan här. 
Motsvarande antal studerande i Piteå erbjuds samma möjlighet. De här besöken skulle 
sedemera kunna redovisas som ren -slags uppsatser/dagböcker över likheter och skillnader i 
skolsituation, samhällsstruktur med mera. Det är de kommande generationerna vi skall 
stimulera och därför bör fokus ställas på denna grupp.
__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 88, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
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__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 16 februari 2019
Som de flesta kommuner så har Piteå vänorter, detta som en del i det internationella arbetet. 
Huvuddelen av kommunens internationella verksamhet bedrivs inte genom vänortssam-arbete 
utan på annat sätt, oftast i projektform. Vänortsarbetet är dock viktigt utifrån att det engagerar 
kommunmedborgarna och på det sättet bidar till större internationell förståelse. För 
närvarande finns ingen vänskapsförening Piteå-Grindavik men en förening håller på att bildas. 
Kommunen har istället samarbetat med föreningen Norden vad gäller ungdomsut-byte. 
Vänortsarbetets syfte på kommunal nivå är också att dela erfarenheter, utbyta idéer och om 
möjligt genomföra gemensamma projekt, detta för att utveckla Piteå kommun. För att 
bibehålla långsiktiga vänskapsrelationer krävs dock ett kontinuerligt utbyte på politisk nivå.

Aktiviteter de senaste åren.
2013 besökte en delegation från Grindavik Piteå i syfte att se vilka beröringspunkter som 
finns mellan de två orterna och detta resulterade i sin tur i ett antal olika aktiviteter, speci-ellt 
inom kultursektorn. Senaste besöket från Grindavik skedde i somras, då för att fira ett 40-årigt 
samarbete.

Kultursamarbete
2014 och 2015 besökte musiker och kulturarbetare från Piteå Grindavik, detta för att få till 
stånd ett utbyte på ”kultursidan”. Besöket återgäldades senare vi SM veckan 2016 när en 
musikgrupp från Grindavik besökte Piteå och genomförde några konserter.

Ungdomsutbyte
Sedan några år tillbaka har Piteå kommun lämnat bidrag till två stycken ungdomar från 
Grindavik som deltar i Föreningen Norden veckolånga årliga språksommarkurs på Framnäs 
folkhögskola. Detta bidrag föreslås upphöra.

Skolutbyte
Utbildningsförvaltningen bedriver ett antal EU projekt och i två av dessa finns ett samarbete 
med Grindavik etablerat, Leikskólinn Laut och Bergsvikens förskola samt Infärdens 
förskolor. Samarbetet innebär att förskollärare från båda platserna besöker varandra under ett 
antal veckor och på det sättet utvecklar sin kompetens.

Planerade aktiviteter.
Fortsatt skol- och ungdomsutbyte samt utveckling av detta, bland annat planeras ett besök 
från Grindaviks ungdomskommitté i framtiden. Vi arbetar också med att hitta nya gemen-
samma EU projekt. Under detta år bildas också, förhoppningsvis en vänskapsförening som 
ska främja kontakten mellan Pitebor och Grindavikbor.

Med utgångspunkt i ovanstående redovisning föreslår kommunledningsförvaltningen att 
motionen anses färdigbehandlad, samt att en verksamhetsberättelse för vänortsarbetet tas fram 
årligen.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Med utgångspunkt i kommunledningsförvaltningens redovisning av vänortsarbetet föreslår 
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jag att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad samt att 
kommunledningsförvaltningen får ett uppdrag att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för 
att ge allmänheten och kommunfullmäktige full insyn i kostnader och verksamhet för 
vänortsarbetet.”

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Johannes Johansson (C), Brith Fäldt (V): Bifall till Kommunstyrelsens 
förslag.
 
Helén Lindbäck (KD), Anders Nordin (SLP), Karl-Erik Jonsson (M), Lage Hortlund (SD), 
Johnny Åström (SJV) och Håkan Johansson (M): Bifall till motionen.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §128  Motion (SLP) - Vänorter och utvärdering av dessa Grindavik
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§ 160
Motion (SLP) – Vänorter och utvärdering av dessa Kandalaksha
Diarienr 18KS242

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen Vänorter och utvärdering av dessa Kandalaksha 
färdigbehandlad.

Kommunfullmäktige ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en årlig 
verksamhetsberättelse för vänortsarbetet.
 

Reservationer
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), Cornelia Johansson (M), Charlotte Elworth (M), 
Karl-Erik Jonsson (M), Daniel Bergman (M), Anders Nordin (SLP) och Joel Wiklund (SLP) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Helén Lindbäcks (KD) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-06 § 137 att bordlägga ärendet.
__________
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

att man gör en grundlig analys över vänorts-relationen med Kandalaksha med syfte att lägga 
fram förslag som utmynnar i ett utvecklar det till något som är positivt för både Piteås och 
Kandalakshas kommande generationer

att man har en tydlig och enhetlig redovisning på kommunens hemsida hur samarbetet går till 
och hur det fortskrider att vänskapsföreningarna blir de som får företräda kommunen

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund:
Vänortssamarbetet är en del av Piteå kommuns internationella arbete som är inriktat på att 
stödja demokratiska krafter och en hållbar utveckling. Kommunens internationella kontakter 
sker främst i EU- projekt, nätverk, vänortssamarbete, kommunala partnerskap samt skol- och 
kulturutbyten. Dessutom sker utbyten och samarbeten av skilda slag mellan föreningar och 
andra aktörer i de respektive vänorterna. Allt sedan 1977 har Piteå haft vänortsförbindelser. 
Detta år skrevs vänortsavtal med franska St. Barth i Karibien och isländska Grindavik. Nio år 
senare, 1986, slöts ett avtal om vänortsförbindelse med ryska Kandalaksha. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar både om att skriva vänortsavtal med nya vänorter och att 
avveckla gamla.
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Syfte:
Idag är syftet främst att vidga horisonten genom att dela erfarenheter, utbyta ideer, besöka 
varandra och diskutera gemensamma intressen och om möjligt genomföra gemensamma 
projekt. Det är önskvärt att utbytet sker mellan kommunorganisationerna, likväl som mellan 
frivilligorganisationer, föreningar, individer och institutioner. Samarbete och utbyte ska 
fortsätta att utvecklas inom kommunens olika verksamhetsområden samt utvidgas till nya 
områden som näringsliv.

Vad vill Piteå kommun uppnå med vänortssamarbetet?
1. öka förståelsen mellan olika kulturer för att förebygga främlingsfientlighet,
2. ge unga möjligheter till internationella kontakter för att motverka främlingsfientlighet och 
underlätta inträdet på en alltmer internationell arbetsmarknad
3. stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika 
verksamhetsområden samt nya områden som näringsliv, energi mm
4. främja bildande av vänortsföreningar som utvecklar samarbetet mellan Piteå och respektive 
vänort
5. öka intresset för Sverige, vår region och Piteå.

Organisation Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för vänortssamarbetet. 
Vänortssamordnaren leder arbetet tillsammans med en vänortskommitte bestående av 
kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice 
ordförande.

Officiella besök
Kandalaksha minst 2gg/mandatperiod

Målen
A: Skapa förutsättningar för att utveckla ömsesidig förståelse mellan våra städer
B. fortsatt kunskaps- och erfarenhetsutbyte i lokala självstyrande frågor
C. utveckla kontakterna mellan invånarna i Kandalaksha och Piteå
D skapa förutsättningar för människor att utbyta kunskaper och erfarenheter inom
olika områden
E. bistå projekt som handlar om områdena turism, affärsverksamhet och industri
F. samarbeta i områden som utbildning, kultur, sport och hälsoskydd
G. utveckla kommunikationslinjer

Vänortssamarbetet mellan de två städerna baseras på städernas administrativa delar, företag, 
myndigheter, läroanstalter och civila/ideella organisationer. Utbyte av kunskap och erfarenhet 
utgår från de båda ländernas lagstiftning under de formella besöken bekostas resan av den 
besökande gruppen medan vistelse och mat i staden bekostas av den stadens företrädare.
Denna överenskommelse gäller tills dess en ny fattats beslut om.
Denna överenskommelse ersätter den tidigare undertecknade överenskommelsen som gällt 
samarbete mellan de två "tvillingstäderna" Piteå (Sverige) och Kandalaksha (Ryska 
Federationen)
Denna överenskommelse gäller när den undertecknats av företrädarna för kommunen och 
administrationen i de båda städerna överenskommelsen är skriven i ett exemplar för båda 
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städerna på ryska och på engelska.
Fritt översatt av Anders Nordin från den engelska avtalstexten avseende det samarbetsavtal 
som tecknats 2013-08-16 gällande Kandalaksha och Piteå

Det finns ett antal berättelser, reseskildringar och lite information om vad som hänt mellan 
Piteå och Kandalaksha. Denna information finns inte samlad på ett ställe på den kommunala 
hemsidan. Informationen är därmed svåröverskådlig. Ett antal vänskapsföreningar finns. 
Deras information finns naturligtvis separerad från kommunens men ger också en del viktig 
information om det utbyte som sker mellan Piteå och Kandalaksha. Den kommunala 
informationen är mest från omkring år 2013. Kulturföreningen Piteå-Kandalaksja, 
Kandalakshas vänner och Sällskapet PiteåKandalaksha är de föreningar som jag funnit på 
internet.

Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande, Ylva Sundkvist, kommunchef, Brith Fäldt, 
ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden och Göran Dahlen, internationell samordnare, var de 
personer som representerade Piteå kommun i Kandalaksha 1-2 juli år 2017. Någon 
information om detta har jag inte funnit på kommunens hemsida.
Däremot fanns informationen på nedanstående länk.
http://www. mynewsdesk.com/se/pitea/news/piteaas-vaenort-kanda laksha-fi rar-500-
aar-248478

Piteås vänort Kandalaksha firar
500 år - Piteå kommun
www.mynewsdesk.com
I år firar Kandalaksha som stad 500 år. En officiell delegation från Piteå kommun reser i 
månadsskiftet juni/juli t ill Kandalaksha för att delta i ...

Punkten 4 kan väl sägas ha uppnåtts.
4. främja bildande av vänortsföreningar som utvecklar samarbetet mellan Piteå och respektive 
vänort (Vad vill Piteå kommun uppnå med vänortssamarbetet?).
Punkterna 1 och 2 kan nog betraktas som särskilt viktiga när Ryssland uppträder alltmer 
aggressivt mot Sverige och omvärlden. Stimulerar nationalistiska strömningar i det egna 
landet. Förkväver demokrati och öppenhet och har en regering som fängslar politiska 
motståndare. Motverkar inte förtryck och övergrepp av HBTQ+personligheter. Även övriga 
Piteås punkter är av vikt. Kandalaksha genomgår en kraftig befolkningsminskning. Under 
förra århundradet var befolkningen störst 1992 med 54 200 invånare. Sedan dess har 
befolkningen minskat med i genomsnitt 500 personer per år och har nu, 2017, 32 034 
invånare. Detta är också något som måste tas i beaktande i vänortssamarbetet. Skulle 
situationen vara densamma för Piteå så skulle man betrakta det som att man var i en 
katastrofsituation.

Det saknas redovisning av vad som sker på de områden som Piteå Kommun har avtalat med 
Kandalaksha. Detta är något som måste åtgärdas. Om det fortfarande sker ett utbyte av 
skolbarn från Piteå som vistas två veckor i ryska familjer i Kandalaksha och motsvarande från 
Kandalaksha så bör detta redovisas. Om inte så bör detta utbyte absolut tas upp igen. Enligt 
det samarbetsavtal/överenskommelse Piteå har med Kandalaksha bör punkten C. utveckla 
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kontakterna mellan invånarna i Kandalaksha och Piteå utvecklas och fokuseras på.

Det är dyrt för Piteå Kommun att skicka de högsta politiska företrädarna och tjänstemännen 
till Kandalaksha. Dessutom har de andra viktiga uppgifter att utföra inom Piteå istället för att 
åka på på relativt ytliga vänskapsmöten. Istället bör man använda sig av de vänortsföreningar 
som finns Piteå. Utifrån den information som finns att tillgå haltar vänortssystemet med 
Kandalaksha betänkligt.

Ryssland finns i vår närhet och man måste fokusera på ett reellt samarbete. Annars gynnas 
ingen av detta. Det är de kommande generationerna vi skall stimulera och därför bör fokus 
ställas på denna grupp.
__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 89, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 14 februari 2019
Som de flesta kommuner så har Piteå vänorter, detta som en del i det internationella arbetet. 
Huvuddelen av kommunens internationella verksamhet bedrivs inte genom vänortssam-arbete 
utan på annat sätt, oftast i projektform. Vänortsarbetet är dock viktigt utifrån att det engagerar 
kommunmedborgarna och på det sättet bidar till större internationell förståelse. För 
närvarande har Kultur och vänskapsföreningen Piteå - Kandalaksha ca 40 medlemmar. 
Vänortsarbetets syfte på kommunal nivå är också att dela erfarenheter, utbyta idéer och om 
möjligt genomföra gemensamma projekt, detta för att utveckla Piteå kommun. För att 
bibehålla långsiktiga vänskapsrelationer krävs ett kontinuerligt utbyte på politisk nivå.

Utbyten/Aktiviteter de senaste åren.

Mellanmänskligt utbyte:
Kultur och vänskapsföreningen Piteå-Kandalaksha bedriver ett aktivt arbete där många 
årligen besöker varandra på ett privat plan och ”semestrar” hos varandra. Detta har kommit 
till stånd på grund av att vänskapsföreningarna på båda sidor funnits länge och många 
vänskapsband har knutits.

Kulturaktiviteter:
Under Skärgårdsfesten får vi oftast besök av någon form av kulturgrupp från Kandalaksha, 
vanligtvis någon ungdomsgrupp som sjunger och dansar men även vuxna som uppträder. 
Detta är ett samarrangemang av kommunen och kulturföreningen.

Jubileumsfirande:
Sommaren 2017 år sedan firade Piteå och Kandalaksha 30 år som vänorter, detta genom att 
Kandalaksha besökte oss med en officiell delegation samt att även vänskapsföreningarna hade 
ett utbyte.
Utbytet återgäldades sedan genom att Piteå kommun skickade en delegation sommaren 2017 
för att fira 500 års jubileum av Kandalakshas stadsrättigheter. Även detta samordnades med 
vänskapsföreningen.
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Övrig verksamhet:
Piteå kommun har tillsammans med Kandalaksha deltagit i ett Eu finansierat projekt, Kolar-
ctic, kallat ”ENERU-Efficient energy management in Barents” Projektets övergripande syfte 
var att ”öka det gränsöverskridande arbetet inom energieffektiviseringsområdet för att öka 
såväl ekonomiskt som social utveckling inom ENPIs programområde”. Projektet har inneburit 
ett skolsamarbete mellan vänorterna, samt deltagande i några konferenser vars syfte var att 
arbeta med energibesparingsåtgärder. Hela rapporten finns att läsa här http://eneru.eu.

Kommande aktiviteter:

Utifrån de träffar vi haft så har turism kommit att framstå som ett gemensamt utvecklings-
område. För att möta detta behov skissar vi nu på ett Eu projekt (Kolarctic) ”Multinational 
Nature and Cultural Tourism Products and Routes in the Barents Region” projektet har 
deltagare från Barentsregionen (Ryssland, Finland, Sverige). Projektet är för närvarande i 
idéstadiet men planeras starta hösten 2019. https://kolarctic.info
Ett samarbete mellan musik och dansskolan och Kandalaksha för genomförandet av en 
gemensam musik och dansföreställning vid Piteås 400-års jubileum är i idéstadiet.
Under året kommer även en gåva i form av ett ”vänskapshjärta” skänkas till Kandalaksha, 
detta i samband med att Kandalaksha anordnar en ”Alley of friendship”
__________

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Med utgångspunkt i kommunledningsförvaltningens redovisning av vänortsarbetet föreslår 
jag att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad samt att 
kommunledningsförvaltningen får ett uppdrag att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för 
att ge allmänheten och kommunfullmäktige full insyn i kostnader och verksamhet för 
vänortsarbetet.”.”

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Helén Lindbäck (KD), Anders Nordin (SLP), Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV): 
Bifall till motionen.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §129  Motion (SLP) – Vänorter och utvärdering av dessa Kandalaksha

(19 av 109)



Sammanträdesprotokoll 20 (109)

Sammanträdesdatum
2019-06-24

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

(20 av 109)



Sammanträdesprotokoll 21 (109)

Sammanträdesdatum
2019-06-24

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 161
Motion (SLP) - Vänorter och utvärdering av dessa St Barthelemy
Diarienr 18KS243

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen Vänorter och utvärdering av dessa St Barthelemy 
färdigbehandlad.

Kommunfullmäktige ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en årlig 
verksamhetsberättelse för vänortsarbetet.
 

Reservationer
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), Cornelia Johansson (M), Charlotte Elworth (M), 
Karl-Erik Jonsson (M), Daniel Bergman (M), Anders Nordin (SLP) och Joel Wiklund (SLP) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Helén Lindbäcks (KD) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-06 § 141 att bordlägga ärendet.
__________
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

att man gör en grundlig analys över vänorts-relationen med St Barthelemy med syfte att lägga 
fram förslag som utmynnar i ett avbrytande av vänortssamarbetet eller utvecklar det till något 
som är positivt för både Piteå och St Barthelemys kommande generationer.

Dessutom anförs i motionen:

Vänortssamarbetet är en del av Piteå kommuns internationella arbete som är inriktat på att 
stödja demokratiska krafter och en hållbar utveckling. Kommunens internationella kontakter 
sker främst i EU- projekt, nätverk, vänortssamarbete, kommunala partnerskap samt skol- och 
kulturutbyten. Dessutom sker utbyten och samarbeten av skilda slag mellan föreningar och 
andra aktörer i de respektive vänorterna. Allt sedan 1977 har Piteå haft vänortsförbindelser. 
Detta år skrevs vänortsavtal med franska St. Barth i Karibien och isländska Grindavik. Nio år 
senare, 1986, slöts ett avtal om vänortsförbindelse med ryska Kandalaksha. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar både om att skriva vänortsavtal med nya vänorter och att 
avveckla gamla.

Syfte:
Idag är syftet främst att vidga horisonten genom att dela erfarenheter, utbyta ideer, besöka 
varandra och diskutera gemensamma intressen och om möjligt genomföra gemensamma 
projekt. Det är önskvärt att utbytet sker mellan kommunorganisationerna, likväl som mellan 
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frivilligorganisationer, föreningar, individer och institutioner. Samarbete och utbyte ska 
fortsätta att utvecklas inom kommunens olika verksamhetsområden samt utvidgas till nya 
områden som näringsliv.

Vad vill Piteå kommun uppnå med vänortssamarbetet?
1. öka förståelsen mellan olika kulturer för att förebygga främlingsfientlighet, 2. ge unga 
möjligheter till internationella kontakter för att motverka främlingsfientlighet och underlätta 
inträdet på en alltmer internationell arbetsmarknad
3. stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika 
verksamhetsområden samt nya områden som näringsliv, energi mm
4. främja bildande av vänortsföreningar som utvecklar samarbetet mellan Piteå och respektive 
vänort
5. öka intresset för Sverige, vår region och Piteå.

Organisation Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för vänortssamarbetet. 
Vänortssamordnaren leder arbetet tillsammans med en vänortskommitte bestående av 
kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice 
ordförande.

Officiella besök
St Barthelemy minst 1 gg/mandatperiod

Att St Barthelemy blev Piteås vänort är en något märklig historia: I februari 1976 försökte 
fyra medlemmar från Piteå Segelsällskap - "återerövra" ön. Försöket misslyckades men ledde 
till att en delegation från St Barth följande år besökte Piteå. Resultatet av detta besök blev att 
Piteås kommunfullmäktige den 22 december 1977 fattade formellt beslut om 
vänortsförhållande mellan Piteå och St. Barthelemy kommuner. Motsvarande beslut hade då 
redan tagits av konseljen på St. Barthelemy.

En resa 2018, enligt google.se, Luleå till St Barthelemy tur och retur, kostar drygt 50.000 
kronor. Är det tjänstemän eller kommunalråd som åker blir det tillhopa en stor utgift som 
bättre kan användas till annat.

Finansiering: Det finns inget skriftligt vänortsavtal mellan St. Barth och Piteå men en 
tradition har utvecklats som bygger på de principer som finns i vänortsavtalet med vår ryska 
vänort Kandalaksha. Det innebär att värd kommunen står för boende och kostnader för de 
programpunkter som ingår. Den besökande kommunen står för resa till och från vänorten.

Enligt kommunens hemsida så har tre besök gjorts till Saint-Barthelemy; 2006, 2008 och 
2011. Den internationelle samordnaren har skrivit två reseberättelser.

2006: Officiella besökare detta år Erik Berg (c), Sune Lindström,, Emil Lundberg 
ungdomsstipendiat och Maj-Britt Lindström kommunalråd. Den politiska överklassen bjöds 
härmed på en fantastiskt fin semesterresa. Författare okänd.

2008: Officiella besökare detta år: Helena Stenberg, Brith Fäldt med medföljande, Helene 
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Röckner med medföljande och Evelina Lif, som vann sommarens fototävling. Återigen är det 
den politiska överklassen som bjuder sig själva på skattebetalarnas bekostnad på en fantastiskt 
fin semesterresa. 19/11 Dagen ägnas åt att upptäcka ön för vi har ingen officiell programpunkt 
förrän till kvällen. Vi hinner med stränderna Gul de Sac, som har hotell, bungalows, cafe och 
aktiviteter och Grand Fond som är vacker med vild. På kvällen är det så dags för galamiddag 
och vi klär oss fina, packar mer presenter och beger oss till festen. Besöket varar från 13/11 
till torsdag 20/11 som är sista officiella dagen. Gerd Sävenstedt, internationell samordnare 
skrev.

2011: Kommunens officiella delegation bestod detta år av Peter Roslund, kommunalråd, 
Elisabeth Berg, moderat gruppledare och medlem i kommunstyrelsen samt Gerd Sävenstedt, 
internationell samordnare. Återigen är det den politiska överklassen som åker på en fantastiskt 
fin semesterresa (enligt reseberättelsen; Azurblåa bukter, fantastiska sandstränder i toppklass, 
ett hav som gör att man inte behöver dröja på steget när man kliver i) på skattebetalarnas 
bekostnad.

Fakta om Saint-Barthelemy: Saint-Barthelemy är "svenskön" som blivit ett paradis för de rika 
och berömda, främst kommande från USA, på senare år. Ön som hör till ögruppen Små 
Antillerna gavs 1784 som en muta till Sverige av Frankrike i utbyte mot fria 
handelsrättigheter i Göteborg. St. Bart tillhörde därefter Sverige i nästan 100 år (ön såldes 
tillbaka till Frankrike 1878). Idag är inte arvet efter Sverige direkt överdrivet starkt, men 
huvudstaden heter Gustavia och är uppkallad efter dåvarande svenske kungen, Gustav 111. I 
nationens flagga återfinns också tre välbekanta kronor. När invånarna röstade om vilket land 
de vill tillhöra, Frankrike eller Sverige, lades det bara en röst på blågult.

Nedanför Stadhuset finns St. Barthhuset (ca 25 kvm) som är en kopia av ett vanligt 
bostadshus från St. Barth. Huset fungerade som sov-, arbets- och förvaringsplats. Köket fanns 
utomhus. Då grundvatten i stort sett var och är obefi ntligt på ön, samlade och magasinerades 
regnvatten i stora krukor eller cisterner i anslutning till huset.
I anslutning till huset finns en skärmutställning som berättar om St. Barths historia.
Byggnaden uppfördes ursprungligen 2007 på Djurgården i Stockholm som del av "Projekt 
Kolonin" (av Fredrik Helander, Fredrik Pettersson). Då det ej var möjligt att behålla 
byggnaden på Djurgården förvärvades den 2007 av familjen Eva och Thomas Wallsten, Piteå. 
Piteå kommun har iordningställt markområdet och bekostat uppsättning av huset. 
Inventarierna ingick delvis i husköpet och kompletterades av ägarna och Piteå Museum.
Enligt kommunens hemsida så gäller: St. Barthhuset kommer att visas för allmänheten 
sommartid.

Följande frågeställningar dyker då upp utifrån vad Piteå vill uppnå med vänortssamarbete.
1 & 2. Att motverka främlingsfientlighet och underlätta inträdet på en internationell 
arbetsmarknad är tämligen irrelevant för vänskapsutbytet med St Barthelemy.
4 & 5. Vad Piteå har för nytta av att göra Sverige, vår region och Piteå mer känt för öborna på 
St Barthelemy är obegripligt. Varför kommunen skall främja bildandet av vänortsföreningar 
med St Barthelemy är svårbegripligt. "Långväga sjöfarare" i Piteå och St Barthelemy har 
redan kontakt med varandra. Någon naturlig koppling mellan Piteå och St Barthelemy 
existerar inte.
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3. Att stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika 
verksamhetsområden är också inadekvat med hänsyn till St Barthelemys befolkningsmängd 
och dess näringsverksamhet jämfört med Piteås.

Det finns alltså få om egentligen inga beröringspunkter där Piteå skulle kunna dra nytta av 
den kunskap och erfarenhet som finns i St Barthelemy. Motsvarande gäller också för St 
Barthelemy. Tydligen har man försökt att få till stånd ett slags utbyte av ungdomar men det 
tycks ha varit alltför framgångsrikt: "Skilda delegationer och vänortsgåvor har utväxlats 
mellan vänorterna. Ett haltande, men dock utbyte av ungdomar har inletts."

Att bara för formens skull besöka St Barthelemy minst en gång per mandatperiod är också en 
aktivitet som är helt onödig. I synnerhet som besöket sker av politiska högdjur tillsammans 
med en högre tjänsteman.

Systemet som finns nu gynnar varken Piteås befolkning eller St Barthelemy.

Antingen avvecklar man samarbetet eller så utvecklar man det.

En utveckling skulle kunna vara att i en viss årsklass låter man St Barthelemy skolungdomar 
vistas i familjer i Piteå under exempelvis två veckor samtidigt som de går i skolan här. 
Motsvarande antal studerande i Piteå erbjuds samma möjlighet. De här besöken skulle 
sedemera kunna redovisas som ren slags uppsatser/dagböcker över likheter och skillnader i 
skolsituation, samhällsstruktur med mera. De ungdomar som skall åka till St Barthelemy bör 
självklart ha valt franska som tillvalsspråk i skolan. Ungdomarna från St Barthelemy bör 
naturligtvis ha genomgått relativt grundläggande studier i svenska. S

Det är de kommande generationerna vi skall stimulera och därför bör fokus ställas på
denna grupp.

__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 90, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning..
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 17 februari 2019
Analys
Som de flesta kommuner så har Piteå vänorter, detta som en del i det internationella arbe-tet. 
Huvuddelen av kommunens internationella verksamhet bedrivs inte genom vänortssam-arbete 
utan på annat sätt, oftast i projektform. Vänortsarbetet är dock viktigt utifrån att det engagerar 
kommunmedborgarna och på det sättet bidar till större internationell förståelse. För 
närvarande har Vänskapsföreningen Piteå-St. Barthelemy ca.50 medlemmar. Vänortsar-betets 
syfte på kommunal nivå är också att dela erfarenheter, utbyta idéer och om möjligt genomföra 
gemensamma projekt, detta för att utveckla Piteå kommun. För att bibehålla långsiktiga 
vänskapsrelationer krävs dock ett kontinuerligt utbyte på politisk nivå.

Aktiviteter de senaste åren.
2015 gjordes den senaste officiella resan till st. Barthelemy. Sedan dess har en officiell dele-
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gation från ön besökt Piteå vid två tillfällen, detta sommaren 2017 samt sommaren 2018. Det 
senaste vänortsbesöket från ST. Barthelemy var för att fira vårt 40-åriga samarbete och det var 
det största i historien. Då framträdde en kör från ön bland annat på Acusticum till-sammans 
med Rosvikskören. Under de senaste år har också planering av byggande av ett ”Pitehus” 
skett.

”Pitehuset”
Tankar kring att samverka och bygga ett ”Pitehus” på ön har funnits under flera många år men 
mark för detta ändamål har saknats. Sedan något år tillbaka har dock den franska sta-ten 
skänkt ett relativt stort landområde till St. Barthelemy. Området ligger med utsikt över 
huvudstaden Gustava och ska byggas i anslutning till en botanisk trädgård.

Själva huset
Huset skulle i storlek vara kring 50kvm och fungera som liten konferensanläggning samt ev. 
café. Det ska byggas utifrån ”traditionell” Svensk design.
Användningsområde
Huset ska i första hand användas för konferensverksamhet. Huset kan även inrymma ett litet 
”Sverige/Piteåmuseum” och samt möjligheter att marknadsföra Piteå och Norrbotten. Ön har 
ca 200 000 besökare varje år, turismen är öns livsnerv och den botaniska trädgården borde 
kunna bli en turistattraktion på ön

Finansiering
St. Barthelemy kommer att äga huset och följaktligen också stå för kostnaderna men huset ska 
byggas av elever på Strömbackaskolan och sedan skeppas över till St. Barth. Piteå åtar sig att 
bygga huset som ett elevbygge. Piteå står för design och byggritning samt är även behjälpliga 
vid monteringen av huset, då av lärare och elever.

Kommande aktiviteter
Piteå kommun är inbjudna att göra ett officiellt besök på St. Barthelemy i november 2019 
med en delegation av fyra personer med anledning av invigning av huset. Under 2019 
kommer ”Piteå huset” att skeppas till ön och några lärare och elever får i uppdrag att i 
samverkan med St. Barthelemy montera upp huset.
__________

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
” ”Med utgångspunkt i kommunledningsförvaltningens redovisning av vänortsarbetet föreslår 
jag att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad samt att 
kommunledningsförvaltningen får ett uppdrag att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för 
att ge allmänheten och kommunfullmäktige full insyn i kostnader och verksamhet för 
vänortsarbetet.”.”

Yrkanden
Helena Stenberg (S) och Brith Fäldt (V): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Helén Lindbäck (KD), Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP), Karl-Erik Jonsson 
(M), Johnny Åström (SJV) och Lage Hortlund (SD): Bifall till motionen.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §130  Motion (SLP) - Vänorter och utvärdering av dessa St Barthelemy
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§ 162
Interpellation (SLP) - Inventering Piteå kommunala konstverk
Diarienr 19KS170

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen - Inventering Piteå kommunala konstverk, 
besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-06 § 142 att bordlägga ärendet.
__________
Kommunfullmäktigeledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en Interpellation - 
Inventering Piteå kommunala konstverk, ställd till Kultur och fritidsnämndens ordförande 
Elisabeth Lindberg (S). I interpellationen anförs följande:
Hur många konstverk har kommunen?
Görs kontinuerliga inventeringar av hur det står till med de kommunala konstverken?
När gjordes den senaste inventeringen?
Vet man var de finns?
Är de lätt tillgängliga för kommunens invånare?
Finns det någon ansvarig person för den kommunala konsten?

Bakgrund:
Det är ett problem att konst som är inköpt med offentliga medel är förvunnen, säger Anders 
Olofsson, samordnare för konstinköp på Statens konstråd. Det är därför av intresse att få veta 
hur det står till i Piteå Kommun.
Landets kommuner saknar sammantaget uppemot 17 000 konstföremål. Det handlar om allt 
ifrån tavlor som hängt på äldreboenden till statyer som har stått i kommunhus.
Det kan vara så att konstverk i exempelvis keramik som har gått sönder kan ha blivit kastad 
men att händelsen inte har dokumenterats. Det kan också vara så att konst har flyttats i 
samband ombyggnader och att det gjorts sammanslagningar av flera avdelningar. Det kan 
förekomma att konstverk kan finnas på lagerlokaler utan att det finns dokumenterat och 
uppmärkt.
– Det är ett problem eftersom det handlar om konstverk som har köpts in med offentliga 
medel och att de nu inte går att se, säger Anders Olofsson.
Anders Olofsson tror inte att det är så vanligt att det handlar om stulen konst, mer om 
försumlighet i kommunerna.
– Att konsten saknas kan också bero på att många kommuner inte har gjort tillräckligt 
regelbundna inventeringar av sina konstverk. 

Av 222 kommuner svarar hälften att det saknas tavlor. Trots att många verk saknas är de få 
regelrätta konststölder. Istället handlar det ofta om att trasiga konstverk har kastats och att 
personal flyttat på konst utan att säga till. 30 kommuner vet inte hur många tavlor de äger. En 
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inventering syftar till att skaffa kunskap om en samling. Vet man inte hur många verk man 
har så blir det svårt att inventera.
 
Kultur och fritidsnämndens ordförande Elisabeth Lindberg (S) lämnar följande svar:
Anders Nordin, SLP har i en interpellation ställt ett antal frågor till mig angående hur Piteå 
kommun hanterar sina kommunalt ägda konstverk. Nedan följer mitt svar på interpellantens 
frågor

1. Hur många konstverk har kommunen? 
Piteå kommun har för tillfället 2 195 konstverk i sin ägo 

2. Görs kontinuerliga inventeringar av hur det står till med de kommunala konstverken?
Konstpedagog Satu Takkinen gör regelbundna besök på de platser och de enheter inom 
kommunen där konstverken finns. Om det finns behov utför konstpedagogen tillbörlig skötsel 
samt exempelvis ramar om bilder vid behov.   

3. När gjordes den senaste inventeringen
Inventeringen sker kontinuerligt.

4. Vet man var de finns?
Alla konstverk är fotograferade och registrerade med datum för inköp, titel, teknik, mått och 
pris. I registreringen framgår även var i kommunen konstverken finns.

Är de lättillgängliga för kommunens invånare?
All konst finns på kommunala arbetsplatser, så är det mesta öppet för allmänheten att ta del i. 
Dock är en del konst placerat i kontor, etc som pga hotrisk, etc delvis är låsta för allmänheten. 
Viss konst förvaras därtill i förråd men det rör sig i allmänhet om konst som av olika 
anledningar inte efterfrågas. En förklaring till detta kan vara att stilideal och smak förändras 
över tiden. Idag går det inte att se verken digitalt.

Finns det någon ansvarig person för den kommunala konsten?
Konstpedagog Satu Takkinen är ansvarig.

Elisabeth Lindberg
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Bilder till interpellation
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§ 163
Ajournering för utdelning av Företagarstipendium
Diarienr 19KS377

Kommunfullmäktige ajournerar förhandlingarna kl. 14:30-15:15 för utdelning av 
Företagsstipendium för elever vid Strömbackaskolan.

(29 av 109)



Sammanträdesprotokoll 30 (109)

Sammanträdesdatum
2019-06-24

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 164
Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 2020-2022
Diarienr 19KS374

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2020-2022 och årsbudget för år 
2020 med förändringar enligt nedan.

Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar år 2020 med totalt 4,7 mkr (5,2 mkr 
år 2021 och år 2022, varav engångstillskott 0,2 mkr 2020).

Kommunfullmäktige avsätter i driftbudgeten 65 mkr i en central pott till Kommunstyrelsens 
förfogande. Potten innehåller bland annat anslag till löneökningar för år 2020. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att fördela medel för löneökningar då 
lokala avtal för 2020 är klara.

Beslut om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt beslut av Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige fastställer mål och nyckeltal på kommunövergripande nivå som stöd för 
bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2020.

Kommunfullmäktige ger nämnderna ett antal uppdrag i Verksamhetsplan 2020-2022, se under 
respektive nämnds avsnitt i dokumentet.

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa 
internbudget för år 2020 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) 
i samråd med Kommunstyrelsen/Ekonomiavdelningen. Nämnder/styrelse som erhållit 
ospecificerad investeringsram ska senast under oktober besluta vilka investeringar som avses 
genomföras.

Kommunfullmäktige delegerar till respektive nämnd/styrelse att, upp till fastställd 
beloppsgräns, löpande under året omvandla drift- till investeringsmedel under förutsättning att 
nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. Rapportering om omfördelning görs i 
samband med årsredovisningen.

Kommunfullmäktige fastställer 2020 års investeringsram om 174 mkr.
 

Reservationer
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 
Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets förslag.
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Lage Hortlund (SD), Magnus Häggblad (SD) och Ulf Lindeberg (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen lägger fram förslag till verksamhetsplan 2020-2022 och årsbudget 2020.

Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från de Riktlinjer för budgetarbetet som 
fastställts av Kommunfullmäktige 2019-03-18.

Riktlinjerna för budgetarbetet år 2020 har utgått från beslutade budgetramar och resultatnivåer 
i VEP 2019-2021.

Den globala tillväxten dämpas och för 2019 prognostiseras den lägsta tillväxttakten sedan 
finanskrisen 2009, förklarat av bland annat utvecklingen i Kina, USA och Europa. För 2020 
förväntas en ytterligare lägre tillväxt. De svagare utsikterna gäller framförallt utvecklade 
länder. Stora orosmoln är fortsatt den alltmer utdragna följetongen kring Brexit, även 
handelskonflikten mellan USA och Kina fortgår och utvecklingen är svår att förutspå.

Den starka konjunktur som Sverige befunnit sig i de senaste åren med hög tillväxt bedöms 
dämpas under 2019. Dock bedöms läget även under 2020 vara något starkare än vad som är 
långsiktigt normalt. Sysselsättningen förväntas kommande år återgå mot konjunkturell balans. 
Arbetsmarknaden bedöms fortsatt vara stark men en svag minskning av arbetade timmar och 
antalet sysselsatta är att vänta med en fortsatt hög sysselsättning inom bland annat tjänste- och 
offentlig sektor.

Kommunstyrelsens förslag till VEP 2020-2022 baseras på följande förutsättningar:

Sveriges Kommuners och Landstings (SKLs) prognos i maj över skatteunderlagets utveckling 
indikerar lägre ökningstakt i jämförelse med den prognos som skatteintäkterna baserades på i 
VEP 2019-2021. Preliminär beräkning är gjord för kostnadsutjämning, samt LSS-utjämning. 
Kostnadsutjämningsberäkningen innebär en klar förbättring, medan LSS-utjämningen 
försämras mot tidigare VEP 2019-2021.

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar med netto 1,3 mkr för år 2020 mot tidigare beräkning 
i VEP 2019-2021.
• Skatteunderlaget är uppräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings 
uppräkningsfaktorer med 3,1 % för år 2020 och 3,1 % för år 2021, samt 3,7 % år 2022.
• Preliminär kostnadsutjämning för år 2020 medför en ökning med +4,9 mkr.
• Preliminär LSS-utjämning för år 2020 ger en minskning med -3,7 mkr.

Anslag för löneökningar avsätts och ingår i central pott till Kommunstyrelsens förfogande 
2020-2022.

Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande nivå som fastställer vad som 
bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2020 återfinns i 
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budgetdokumentet.

I nämndernas budgetförslag finns taxorna redovisade. Flertalet av taxorna indexregleras 
årligen.

Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar 
krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför föreslås 
att nämnder/styrelse får i delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift 
till investeringsanslag löpande under året under förutsättning att nämnden efter omfördelning 
klarar en budget i balans. Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med 
årsredovisningen.

Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar.

Budgetförslaget presenteras för den centrala samverkansgruppen den 10 juni 2019.
__________

Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet har lämnat gemensamt förslag till budget 2020 och 
verksamhetsplan 2020-2022.

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Anders Lundkvist (S), Brith Fäldt (V), Anna Bergström (V) och Per 
Lönnberg (V): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Lage Hortlund (SD) och Magnus Häggblad (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag.
 
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Helén Lindbäck (KD), 
Anders Nordin (SLP), Cornelia Johansson (M), Marika Risberg (C) och Peter Arffman (L): 
Bifall till Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
 
Votering begärs varvid ordförande utser Kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
 
Därefter ställer ordföranden proposition på övriga förslag och finner att Kommunfullmäktige 
utser Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets förslag till motförslag.
 
Därefter verkställs votering medelst upprop enligt följande propositionsordning:
Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej 
har Kommunfullmäktige beslutat enligt Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets förslag.
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Omröstningsresultat 
Ja: 26
Nej: 22
Avstår: 3
 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning.
 
Ordförande finner att Kommunfullmäktige har beslutat enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §179 KS Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 2020-2022
 Budget 2020 och Verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 – Kommunfullmäktiges beslut
 Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 - Allians för Piteå och 

Sjukvårdspartiet
 Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 - Sverigedemokraterna
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Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 2020-2022

Parti Ledamot Ja Nej Avstår Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår

S HELENA STENBERG X

S ANDERS LUNDKVIST X

S RUTH  RAHKOLA X

S SVEN-GÖSTA PETTERSSON X

S AGNETHA ERIKSSON X

S FRIDA SÖDERBERG X

S LARS U GRANBERG X

S NINA BLADH X

S JONAS LINDBERG X

S JESSICA HJELTE X

S MAJ-BRITT  LINDSTRÖM X

S FERID LETIC X

S LENA  VIKBERG X

S ROLAND OLOFSSON ADRIAN JOHANSSON X

S ELISABETH VIDMAN X

S CRISTIAN BERGVALL X

S MARIANNE HEDKVIST X

S KEN ÅMAN X

V BRITH  FÄLDT X

V MARIA HOLMQUIST EK X

V PER LÖNNBERG X

V HELENA WALLON X

V MIKAEL BORGH X

V ANNA BERGSTRÖM X ANNA ÅSTRÖM X

MP MATS DAHLBERG

SLP ANDERS NORDIN X

SLP PETRA FOJTIKOVA JOEL WIKLUND X

M HÅKAN JOHANSSON X

M ELLINOR SANDLUND X

M CORNELIA JOHANSSON X

M DANIEL BERGMAN X

M CHARLOTTE  ELWORTH X

M KARL-ERIK JONSSON X

C MAJVOR  SJÖLUND X

C MARIKA RISBERG X

C JOHANNES JOHANSSON X

C TORGNY LÅNGSTRÖM X

C BRITT-LOUISE NYMAN X

C BO ANDERSSON X

SJV JOHNNY ÅSTRÖM X

SJV MARTIN ÅSTRÖM X

SJV EWA ÅSTRÖM X

Voteringslista 19KS374



Parti Person - Namn Ja Nej Avstår Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår

SJV MALIN MARKSTRÖM X

SJV ANTON MARKSTRÖM X

KD HELÉN LINDBÄCK X

KD DANIEL BYLUND ANNE BJERNHAGEN X

L ULF LINDSTRÖM PETER ARFFMAN X

SD ELIN HÅKANSSON ULF LINDEBERG X

SD MAGNUS HÄGGBLAD X

SD ROBERT HÅKANSSON LAGE HORTLUND X

S STEFAN ASKENRYD X
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§ 165
Gemensam räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns kommuner
Diarienr 19KS347

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer Avtal om samverkan i gemensam nämnd för 
räddningstjänstverksamhet i Piteå och Älvsbyns kommuner.

Kommunfullmäktige inrättar Gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns kommuner 
från och med den 1 januari 2020.

Kommunfullmäktige antar Reglemente för gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns 
kommuner.
 

Reservationer
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), 
Britt-Louise Nyman (C), Bo Andersson (C), Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), 
Cornelia Johansson (M), Charlotte Elworth (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Daniel Bergman 
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor Sjölunds (C) yrkande.
 
Lage Hortlund (SD), Magnus Häggblad (SD) och Ulf Lindeberg (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Anders Nordins (SLP) yrkande.

Ärendebeskrivning
I Piteå kommuns riktlinjer för ökad samverkan, fastställd 2013-01-28, anges att kommunen 
bland annat på grund av demografiska utmaningar har ett behov av ökad samverkan med 
andra kommuner. På grund av sin närhet till Piteå kommun nämns särskilt Älvsbyns kommun 
som en strategisk part för samverkan.

Piteå kommun och Älvsbyns kommun har som näraliggande kommuner samarbetat i olika 
frågor sedan lång tid tillbaka. Sedan år 2014 har kommunerna arbetat aktivt i syfte att 
fördjupa sin samverkan. Arbetet leds av en styrgrupp som består av kommunchef i respektive 
kommun och motsvarande administrativa chefer på strategisk nivå. Sedan 2017 finns en 
gemensam projektledare utsedd.

Styrgruppen har utsett fem samverkansområden att särskilt utredas för samverkan. Arbetet har 
resulterat i en gemensam servicenämnd med ett gemensamt lönecenter där Älvsbyn är 
värdkommun (2017) och en gemensam överförmyndarnämnd med överförmyndarverksamhet 
med Piteå som värdkommun (2019). Arbetet inriktar sig nu på att skapa en gemensam 
räddningsnämnd med Piteå kommun som värdkommun.

En förstudie avseende samverkan i gemensam räddningsnämnd redovisades för styrgruppen 
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2017-10-25. Förstudien visade att det finns goda förutsättningar att samverka i gemensam 
nämnd för räddningstjänstverksamhet. I förstudien konstateras att räddningstjänsterna i Piteå 
och Älvsbyns kommuner under lång tid har samverkat inom räddningstjänstens alla 
arbetsområden att samverkan inom vissa områden har varit formaliserad och kontinuerlig. 
Kommunerna har genom samverkansavtal haft gemensam räddningschef och räddningschef i 
beredskap sedan 2011-01-01. I övrigt har samverkan skett vid behov och med full 
kostnadstäckning. I förstudien konstaterades att följande kvalitetshöjande effekter kan väntas 
vid samverkan i gemensam nämnd jämfört med nu gällande samverkansavtal.

 Fler människor och kompetenser höjer kvalitén i verksamheterna.
 Starkare och mindre sårbara organisationer.
 Gemensam introduktionsutbildning av räddningspersonal i beredskap (deltidare)
 Kunskapsöverföring
 Dela materiella resurser och övningsfält
 Förbättrad övning och utbildning inom såväl räddningstjänst som krishantering

Förstudien rekommenderade fördjupad utredning med fokus på att tydliggöra hur 
verksamheterna ska styras politiskt samt grundligt beskriva hur verksamheterna ska bedrivas 
organisatoriskt och personellt. Vid styrgruppsmöte 2017-11-09 beslutades att fördjupad studie 
skulle genomföras i enlighet med rekommendationen. Den fördjupade studien utmynnade i en 
organisationsbeskrivning av den gemensamma räddningstjänstverksamheten, ”Förslag 
Organisationsstruktur Räddningstjänsten Piteå/Älvsbyn”, bilaga 1, en ”Risk- och 
konsekvensbedömning med handlingsplan inför förändring”, bilaga 2, och en ekonomisk 
utredning med bland annat beräkning av fördelning av kostnader, ”Gemensam räddningstjänst 
Piteå/Älvsbyn”, bilaga 3.

Sammantaget bedöms samverkan i gemensam nämnd för räddningstjänstverksamhet i Piteå 
och Älvsbyns kommuner ge bättre förutsättningar att bedriva en effektiv 
räddningstjänstverksamhet i båda kommunerna än idag. Samverkan i gemensam 
räddningsnämnd är också förenligt med Piteå kommuns uttalade mål i fråga om ökad 
samverkan med andra kommuner.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Anders Nordin (SLP), Lage Hortlund (SD) och Magnus Häggblad (SD): Återremiss för att 
invänta utredningar inom Älvsbyns kommun.
 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M)  och Karl-Erik Jonsson (M): Avslag på 
Kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden meddelar att han först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden.
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
 
Ordföranden ställer sedan proposition på övriga yrkanden och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §180 KS Gemensam räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns kommuner
 Reglemente gemensam räddningsnämnd
 Samverkansavtal gemensam räddningsnämnd slutlig
 Organisationsschema
 Risk och konsekvensanalys Räddningstjänsten
 Gemensam räddningstjänst ekonomi
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§ 166
Allmän och särskild trafik med buss i Piteå kommun
Diarienr 19KS258

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till 
att vara tillgänglig för allmänhetens resor från och med 2020-01-01.

Ärendebeskrivning
Idag bedrivs olika typer av persontrafik med buss, för vilka kommunen bär kostnaderna, i 
Piteå kommun. De olika typerna av persontrafik kan sammanfattas som ”allmän trafik” (t.ex 
tätortstrafik och lokallinjetrafik) och ”särskild trafik” (t.ex skolskjuts med buss och 
beställningstrafik). Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens Län (RKM) är 
trafikhuvudman och upphandlande enhet för den allmänna trafiken i länet (Piteå kommuns 
tätortstrafik undantaget).

Piteå kommun är ansvarig för och upphandlande myndighet för skolskjutsar med buss och 
beställningstrafik.

Under 2016 och 2018 har Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och 
utbildningsförvaltningen samverkat och bland annat genomfört två trafikutredningar med 
syfte att utreda möjligheten att genom smarta praktiska, upphandlingstekniska och 
avtalsmässiga förutsättningar/villkor skapa grund för begränsning av kostnadsökningar för 
kommunens behov av trafik med buss inom kommungränsen. Förvaltningarnas samverkan 
och resultatet av de två trafikutredningarna visar på en möjlig begränsning av risken för 
kostnadsökningar i det fall en gemensam upphandling och ett gemensamt avtal av/för såväl 
lokallinjetrafik som skolskjuts med buss kan genomföras.

Den årliga besparingsmöjligheten beräknas till ca 1 mkr eftersom behovet av fordon skulle 
minska med två enheter och möjligheten till ökad konkurrens för anbudslämnande kan 
uppnås.

Förutsättningen för att en gemensam upphandling och ett gemensamt avtal ska kunna 
genomföras är att linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara 
tillgänglig för allmänhetens resor.
_________
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-03-28
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige utökar busstrafiken, som är 
tillgänglig för allmänhetens resor i Piteå kommun från och med 2020-01-01, på ett sådant sätt 
att även linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara tillgänglig för 
allmänhetens resor.
__________
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-03
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Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att busstrafik som är 
tillgänglig för allmänhetens resor i Piteå kommun från och med 2020-01-01 utökas på sådant 
sätt att också linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara tillgänglig 
för allmänhetens resor.

Yrkanden
Brith Fäldt (V), Johnny Åström (SJV) och Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till 
Kommunstyrelsens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 § 61 Samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-28 Allmän och särskild trafik med buss i Piteå 

kommun
 § 42 Barn och utbildningsnämnden 2019-04-03 Allmän och särskild trafik med buss i Piteå 

kommun
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§ 167
Slutredovisning av Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt 
2018
Diarienr 19KS341

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av Samhällsbyggnadsnämndens 
investeringsprojekt för 2018.

Ärendebeskrivning
I Anvisning för slutredovisning av investeringsprojekt står:
Slutredovisning ska göras för färdigställda investeringsprojekt av den nämnd som fått 
beviljade anslag av Kommunfullmäktige. Redovisningen ska beskriva hur anslagen använts. 
Redovisningen behöver inte omfatta:
1. maskiner/inventarier annat än om maskinerna/inventarierna är en del av ett större projekt, 
motsvarande punkt 2
2. enstaka investeringar som understiger 500 tkr annat än om den enstaka investeringen är en 
del av en större investering som totalt överstiger 500 tkr.
Slutredovisning ska göras årligen, under första kvartalet, för projekt som färdigställts 
föregående år. Slutredovisningen ska först godkännas av ansvarig nämnd, som sedan för 
ärendet vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Slutredovisningen ska 
anmälas i ett eget ärende från respektive nämnd och ska inte vara en del av årsredovisningen.

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till slutredovisning av investeringsprojekt slutförda 
2018 enligt bilaga.

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

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Slutredovisning av Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt avslutade 2018
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§ 168
Riktlinjer för redovisning av investeringar
Diarienr 19KS380

Beslut
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för redovisning av investeringar.

Kommunfullmäktige delegerar i enlighet med Policy för styrande dokument till 
Kommunstyrelsen att besluta om framtida revideringar av riktlinjerna.

Ärendebeskrivning
Tidigare kommunal redovisningslag har från första januari 2019 ersatts med Lag (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning. Med anledning av detta har det normgivande 
organet, Rådet för kommunal redovisning (RKR), gett ut nya rekommendationer som 
tydliggör hur lagen ska tolkas och tillämpas. Utifrån ovanstående har mindre justeringar och 
anpassningar av kommunens Riktlinjer för redovisning av investeringar gjorts i syfte att 
harmonisera med nytt regelverk.

Exempelvis justeras kommunens tolkning vad som anses som korttidsinventarier och 
inventarier av mindre värde, som inte ska aktiveras i balansräkningen, till att överensstämma 
med ny rekommendation från RKR. Nyttjandeperioden ska nu bedömas överstiga tre år, mot 
tidigare tre år eller längre. Inga förändringar görs gällande vilket lägsta värde som aktiveras, 
ett prisbasbelopp kvarstår.

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

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för redovisning av investeringar
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§ 169
Avgifter enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
Diarienr 19KS318

Beslut
Kommunfullmäktige antar taxa för "Avgifter för försäljning och tillsyn av tobak, e-cigaretter 
och påfyllningsbehållare" i enlighet med Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
från och med 1 juli 2019 för anmälan och ansökan och från och med 1 januari 2020 
för tillsyns- och kontrollavgifter

Kommunfullmäktige ger Miljö- och tillsynsnämnden i uppdrag att årligen revidera och 
besluta om samtliga avgifter för ansökan, anmälan och tillsynsavgifter upp till prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV).
 

Reservationer
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), 
Britt-Louise Nyman (C), Bo Andersson (C), Anders Nordin (SLP) och Joel Wiklund (SLP) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor Sjölunds (C) ändringsyrkande.
 
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), Cornelia Johansson (M), Charlotte Elworth (M), 
Karl-Erik Jonsson (M) och Daniel Bergman (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Håkan Johanssons (M) yrkande samt Majvor Sjölunds (C) ändringsyrkande.

Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Den ersätter 
både Tobakslagen och Lagen om e-cigaretter. Den nya lagen om tobak och liknande 
produkter (LTLP) medför krav på försäljningsstället för den företagare som vill sälja tobak.

Tillstånd
Lagstiftarens intentioner är att minska tobaksbruket och begränsa tillgängligheten. 
Tillståndsgivning på tobaksförsäljning införs. Tillståndsplikten är en del av begränsningen 
och innebär en större granskning av tobakshandeln. Två olika försäljningstillstånd införs: ett 
för detaljhandeln och ett för partihandeln. Kommunen blir tillståndsgivande myndighet och 
får enligt 8 kap 1 § ta ut en prövningsavgift för ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap 1 
§, enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Tillsyn
Tillsynen av tobaksförsäljningen utökas med en inre tillsyn i och med tillståndskravet. En inre 
tillsyn betyder granskning av ekonomi och av att näringsidkaren betalar skatter och avgifter. 
Enligt 8 kap 2 § LTLP får kommunen ta ut avgifter för tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap 1 § (tobak) och av den som bedriver 
anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap 15 § (e-cigaretter).
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Prövningsavgift för tillstånd
Vid en ansökan om försäljningstillstånd av tobak ska kommunen pröva sökandes vandel, 
ekonomiska förhållande och omständigheter i övrigt. Detta för att bedöma sökandes 
lämplighet att utöva verksamheten och om verksamheten kommer att drivas enligt de krav 
som lagen ställer. Enligt LTLP ska detta ske genom att sökande styrker sin lämplighet. 

Prövningen inför tobakstillstånd är något mindre omfattande än prövningen för 
serveringstillstånd och beräknas därför ta något mindre tid i anspråk. I prövning för 
tobakstillstånd ska till exempel ingen försäljningsyta granskas och krav på kök saknas.

Eftersom lagen är ny är det inte lätt att göra en jämförelse med andra kommuners 
prövningsavgifter. Fyrkantskommunerna bedömer att det bör vara rimligt med 70–80 % av 
kostnaden för ett alkoholtillstånd för ett försäljningstillstånd för tobak. Med nuvarande 
alkoholtaxa för stadigvarande tillstånd till allmänheten hamnar avgifterna mellan 5 500–6 300 
kr med nuvarande taxor. En del kommuner ser samtidigt över sin alkoholtaxa. De så kallade 
A-kommunerna kommer enligt uppgift troligen att hamna mellan 7 000–8 000 kr samt 
Skellefteå 6 000 kr och Umeå 7 784 kr för ett tillsvidare-tillstånd. För övriga avgifter inom 
den nya lagen är det betydligt större spridning.

Samhällsbyggnad bedömer att tidsåtgången för att handlägga en ansökan om tillstånd är 5–6 
timmar. Utifrån alkoholtaxan för stadigvarande tillstånd till allmänhet skulle 70 % av denna 
bli 6 345 kr. Piteå kommuns högre taxa beror på att avgifterna för serveringstillstånd är lite 
högre än för övriga inom fyrkanten. Jämfört med tobakstaxorna i övriga landet ligger Piteå 
förhållandevis bra till. Några exempel: Bergs kommun 10 000 kr, Göteborgs kommun 9 000 
kr, Gävle kommun 10 650 kr och Östersunds kommun 9 000 kr.

Prövningsavgift för tillfälligt tillstånd
Prövningsavgiften för tillfälligt tillstånd för tobaksförsäljning föreslås bli 3 620 kr för dag 1 
och 1 023 kr per dag för ytterligare dagar. Om en näringsidkare söker tillfälligt tillstånd för att 
sälja tobak i exempelvis tre dagar blir den sammanlagda avgiften 5 666 kr. Den maximala 
avgiften för ett tillfälligt tillstånd kan aldrig bli högre än för ett stadigvarande tillstånd.

Tillsyns- och anmälningsavgift
Piteå och Boden är de enda kommunerna inom fyrkanten, inklusive Arvidsjaur, som varken 
tar ut anmälnings- eller tillsynsavgift för e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Luleå 
kommun har idag en avgift på 987 kr i anmälningsavgift och 1 206 kr i tillsynsavgift/timme. 
Älvsbyn tar 2 020 kr i anmälningsavgift och 2 020 kr i tillsynsavgift. Arvidsjaur tar 1 455 kr i 
anmälningsavgift och 2 000 kr i tillsynsavgift. Dessa tre kommuner kommer eventuellt att 
höja sina anmälnings- och tillsynsavgifter. Därför förslår Samhällsbyggnad även avgifter för 
anmälan och tillsyn av anmälningspliktiga produkter.
____________
Samhällsbyggnads yttrande
Utifrån ansökningsförfarandet föreslår Samhällsbyggnad en prövningsavgift på 6 345 kr för 
stadigvarande tillstånd samt 3 620 kr för tillfälligt försäljningstillstånd av tobak för en dag och 
för ytterligare dagar 1 023 kr per dag. Den maximala avgiften för ett tillfälligt tillstånd kan 
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aldrig bli högre än för ett stadigvarande tillstånd. Prövningsavgift tas ut även vid avslag på 
ansökan och det går inte att få sänkt prövningsavgift. Samhällsbyggnad föreslår samtidigt en 
anmälningsavgift på 1 500 kr för försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare.

Den samlade bedömningen av tidsåtgång för både yttre och inre tillsyn av tobak är ca 1,5 
tillsynstimme. Samhällsbyggnad föreslår en extra och utökad timavgift på 1 000 kr per 
utrednings-/tillsynstimme om det är några problem som leder till nya tillsynsbesök eller 
fördjupade utredningar. Motivering till tillsynsavgift på 1 000 kr är att den motsvarar den 
fasta tillsynsavgiften för serveringstillstånd.

Om näringsstället säljer tillståndspliktiga tobaksprodukter och anmälningspliktiga e-cigaretter 
och/eller påfyllnadsbehållare tas en årlig tillsynsavgift ut med 1 700 kr. Detta eftersom man 
kan bedriva tillsyn av bägge produkterna vid samma tillfälle. Säljer man bara e-cigarretter 
och/eller påfyllnadsbehållare tas en tillsynsavgift ut med 1 000 kr/år.
_____________
Miljö- och tillsynsnämndens beslut 2019-04-24 § 26
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige upphäver Taxa för tillsyn enligt 
tobakslag som fastställdes 2015-11-16, § 273.

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer avgifter för ansökan 
om tobaksförsäljning för detaljhandel och partihandlare samt övriga avgifter enligt Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) från och med 1 juli 2019.

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer avgifter för anmälan 
av försäljning av e-cigaretter med 1 500 kr från och med 1 juli 2019.

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer tillsyns- och 
kontrollavgifter från och med 1 januari 2020.

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer att samtliga avgifter 
för ansökan, anmälan och tillsynsavgifter räknas upp årligen med prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV).

Avgifterna framgår av det styrande dokumentet ”Avgifter för försäljning och tillsyn av tobak, 
e-cigaretter och påfyllningsbehållare”.
_____________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2019-04-26
För att effektivisera hanteringen av taxan som årligen ska räknas upp föreslår 
Kommunledningsförvaltningen att Kommunfullmäktige ger Miljö- och tillsynsnämnden i 
uppdrag att årligen revidera och besluta om samtliga avgifter för ansökan, anmälan och 
tillsynsavgifter upp till prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Förslag till upphävande av gällande Taxa för tillsyn enligt tobakslag sker i särskilt beslut.
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Yrkanden
Anders Lundkvist (S), Ferid Letic (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M) : Bifall till Kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att tillsynsavgift endast ska tas ut om tillsyn genomförs.
 
Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV): Bifall till Kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att taxa för stadigvarande tillstånd anges till 3620kr.
 
Anders Nordin (SLP): Bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändringen att taxa för 
stadigvarande tillstånd anges till 10650kr.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslaget och finner att Kommunfullmäktige avslår 
detsamma.

Beslutsunderlag
 §184 KS Avgifter enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
 Avgifter för försäljning och tillsyn av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare
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§ 170
Taxa för tillsyn enligt Tobakslag (1993:581)
Diarienr 19KS321

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver Taxa för tillsyn enligt Tobakslag (1993:581).

Ärendebeskrivning
Ny Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter träder i kraft den 1 juli 2019. Den 
ersätter både Tobakslagen och Lagen om e-cigaretter. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
därför att Kommunfullmäktige upphäver gällande Taxa för tillsyn enligt Tobakslag 
(1993:581).

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

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 171
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Diarienr 19KS384

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag

Ärendebeskrivning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning 29-30 §§, ska redovisning av motioner och 
medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts, redovisas till Kommunfullmäktige vid två 
tillfällen per år.

Senaste redovisningen lämnades vid Kommunfullmäktiges sammanträde 17 december 2018, § 
329.

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade motioner och 
medborgarförslag.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Obesvarade motioner 2019-05-20
 Obesvarade medborgarförslag 2019-05-20
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§ 172
Motion (MP) – Giftfria och alternativa matkärl som är ämnade för 
uppvärmning av mat
Diarienr 18KS211

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen - Giftfria och alternativa matkärl som är ämnade för 
uppvärmning av mat.
 

Reservationer
Ellinor Sandlund (M), Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), 
Torgny Långström (C), Britt-Louise Nyman (C), Bo Andersson (C), Johnny Åström (SJV), 
Anders Nordin (SLP) och Joel Wiklund (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Majvor Sjölunds (C) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Catrin Gisslin (MP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

Ta fram giftfria alternativa matkärl för alla våra barn och elever i Piteå kommun.

Dessutom anförs i motionen:

Miljöpartiet anser att de nuvarande svarta plastbyttorna som diverse mat läggs i för att sen 
köras ut till respektive förskola/skola ska bytas ut snarast.

Av den anledningen att vi vet att forskningen inte har hunnit så långt när det gäller kemikalier 
i plast som våra barn och elever får i sig, när de äter maten som är uppvärmda i dessa 
plastbyttor. Vi vet utifrån forskning att barn är känsligare och ska inte utsättas för onödiga 
hälsorisker när de växer upp.
__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 87, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Fastighets- och servicenämndens yttrande, antaget den 7 september 2018, § 64
Plast som används i kontakt med livsmedel är hårt reglerat inom EU, lagstiftningen 
uppdateras löpande efter de riskbedömningar som kontinuerligt genomförs. De plastkantiner 
som nyttjas inom måltidsservice för tillagning, förvaring och slutberedning är godkända enligt 
nuvarande EU-förordningar. Måltidsservice följer förordningar, rekommendationer och råd 
som kommer från EU samt statliga myndigheter exempelvis Livsmedelsverket.

I en skrivelse från Livsmedelsverket 2017-10-17 framgår ”Allra först måste det betonas att 
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om material i kontakt med livsmedel som rostfritt eller plast uppfyller Eus regler och att dessa 
material används enligt tillverkarens instruktioner betraktar Livsmedelsverket materialen som 
säkra från hälsosynpunkt”. Fastighets- och servicenämnden har ingen anledning att ifrågasätta 
Livsmedelsverkets uppfattning.

___________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 21 mars 2019
Fastighet- och servicenämnden har 2018-01-16 beslutat att avslå ett medborgarförslag om att 
ersätta kantiner av plast till rostfria. Av svaret framgår att det skulle innebära en 
kostnadsökning på närmare 14 miljoner kronor per år samt en investering på cirka 9 miljoner.

De plastkantiner som nyttjas hanteras enligt leverantörens instruktioner, exempelvis 
anvisningar rörande temperaturer för tillagning av mat. Personal utbildas för hur plastkantiner 
ska användas i verksamheten, kontroller sker regelbundet att rutiner tillämpas. På detta sätt är 
användandet av plastkantiner kvalitetssäkrad.

Inför införandet av plastkantiner gjordes 2013 en miljökonsekvensbeskrivning som bland 
annat visar att nyttjande av plastkantiner innebär att det förbrukas mindre vatten, energi och 
kemikalier. Vidare krävs färre transporter, vilket är den enskilt största påverkande faktorn på 
miljön när det gäller matdistribution. Plastkantiner föranleder dock ökad mängd sopor men 
alla plastkantiner återvinns via det källsorteringssystem som finns i Sverige.

En annan fördel med plastkantiner är att personalens arbetsmiljö förbättras. Arbete i kök är 
tungt och genom att införa plastkantiner minskar personalen sina lyft med 2,8 ton per dag. 
Vidare sänks även ljudnivån vid användande av plastkantiner.

Livsmedelsverket, med stöd av domar från EU-domstolen, är tydliga i sin bedömning av hur 
försiktighetsprincipen ska tillämpas. ”En åtgärd kan dock inte motiveras med en rent 
hypotetisk inställning till en risk som endast grundas på antaganden som ännu inte belagts 
vetenskapligt, utan en förebyggande åtgärd får endast vidtas om risken framstår som 
tillräckligt dokumenterad på grundval av de vetenskapliga uppgifter som finns att tillgå vid 
den tid punkt då åtgärden vidtas.”

Kommunledningsförvaltningen föreslår med utgångspunkt i ovanstående att 
kommunfullmäktige avslår motionen
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Jag håller med motionären om att det är viktigt att all livsmedelshantering sköts på ett sätt 
som är kvalitetssäkrat och till möjligaste mån säkerställer maten håller hög kvalitet. 
Kommunen har dock inte resurser att själva utreda hälsorisker utan förlitar sig i dessa frågor 
på den expertis som finns inom statliga myndigheter och inom EU. Piteå kommun har inte 
heller resurser att ta fram egna matkärl eller kantiner men följer givetvis kontinuerligt den 
utveckling som sker i utbudet. De matkärl och kantiner som Piteå kommun använder ligger 
med god marginal inom de riktvärden som finns, samtidigt måste detta ses i ett större 
perspektiv där även arbetsmiljö, ekonomi samt övrig miljö och klimatpåverkan vägs in. De 
kantiner som används är i dessa aspekter att föredra över andra alternativ som rostfria 
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kantiner. Detta ligger helt i linje med att Piteå kommun ska jobba med social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet.

Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår motionen.”

Yrkanden
Anders Lundkvist (S), Anna Åström (MP), Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M): 
Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV) och Ellinor Sandlund (M): Bifall till motionen.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §153 KS Motion (MP) – Giftfria och alternativa matkärl som är ämnade för uppvärmning 

av mat
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§ 173
Motion (SLP) – Gratis bilparkering utan tidsbegränsning
Diarienr 18KS244

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen - Gratis bilparkering utan tidsbegränsning.

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

Landsbygdens folk får parkera gratis på kommunens parkeringsplatser utifrån definitionen att 
landsbygd är det område som ligger utanför promenadavstånd från Citybuss busshållplatser.

Dessutom anförs i motionen:
När människor sätter sig i sina bilar och åker ut från stan och ut på landsbygden och väljer en 
plats där man kan parkera så parkerar man gratis. Det kan vara vid en vacker sjö. Eller vid en 
av Trafikverkets rastplatser. Eller vid ett landsbygdscafe. Eller vid en av de få affärer som 
finns kvar och ännu inte är nedlagd.

Politiska beslut har i hela landet, i Norrbotten och i Piteå Kommun tvingat bort tillsammans 
hundratusentals arbetstillfällen. För 30 år sedan fanns det 114.000 jordbruksföretag i Sverige. 
Idag är antalet heltidsjordbruk under 16.000. Alla ryms i Globen om de skulle samlas där en 
dag. Sverige har världens strängaste djurlagar. Så ska det vara. Men samtidigt har 
självförsörjningsgraden av livsmedel rasat till cirka 50% för landet och i Norrbotten till 
omkring 20%. Maten, av sämre kvalite, köps in från utlandet. Familjejordbruken har 
utraderats och kvar finns ett fåtal industrijordbruk. Alla dessa familjejordbruk sysselsatte 
mängder med andra personer i andra verksamheter också de på landsbygden men även i 
staden. Den politiska åsikten från samtliga riksdagens partier har sedan 1970-talet varit att 
man vill ha kvar familjejordbruken som bas för svensk livsmedelsförsörjning. Facit i form av 
nuvarande verklighet att den är totalt det motsatta.

Landsbygdsminister Erik Buchts artikel från 2017 säger det mesta: "Den service som många 
lanthandlare runt om i Sverige erbjuder är en viktigförutsättning både för att invånarna ska 
kunna bo kvar och verka på hemorten samt för tillfälliga besökare och sommargäster. Det 
behövs därför satsningar som motverkar att butiker på landsbygden läggs ned och som 
möjliggör investeringar i förbättrad service till allmänheten. Genom regeringens 
budgetproposition ges handlare runt om i hela landet framtidstro och optimism.

En levande landsbygd är avgörande för hela vårt lands utveckling. På många orter är 
lanthandeln navet i byn men under flera år såg utvecklingen mörk ut då många butiker 
tvingades stänga på grund av tuffa ekonomiska förutsättningar. För att vända den 
utvecklingen har regeringen sedan 2016 satsat 35 miljoner per år på driftsstöd till kommersiell 
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service i glesbygd."

Men livsmedelsbutikerna på landsbygden är snart bara historia. Ett fåtal hundratal finns kvar i 
hela landet. Regeringens satsning kommer för sent och de turistande stadsborna och andra 
turister måste därför ta med sig mat från staden.

Landsbygdens folk måste alltså ta sig till staden för att köpa sin mat.

Fossilbränslet till bilar kommer under överskådlig tid finnas kvar trots att elbilsförsäljningen 
ökar starkt. Bensinstationer på landsbygden är numera lika sällsynta som familjejordbrukare. 
Landsbygdens folk måste därför ha bil och vanligtvis två bilar för att förflytta sig och sig till 
arbete och för inköpa nödvändiga livsförnödenheter. Politiska beslut har fattas att någon 
kollektivtrafik på landsbygden inte skall finnas.

Politiska beslut har fattats för att byaskolor ska läggas ner. Både förskolor och vanliga. 
Boende på landsbygden måste därför skjutsa sina barn till fritidsaktiviteter och till skola när 
skolbuss, skoltaxi och skola saknas då fritids saknas inom rimligt avstånd. Några acceptabla 
gång och cykelvägar finns inte på landsbygden och att låta barn (eller vuxna) gå på de 
moderna höghastighetsvägarna är inte bara olämpligt utan dessutom livsfarligt. Politiska 
beslut har fattas hos såväl kommun som Trafikverk att endast genomföra minsta möjliga 
satsning. Annat i centrala delar har prioriterats och Trafikverket har underlåtit att begära mer 
medel för livsnödvändiga satsningar.

Politiska beslut har gjort att vård- och hälsocentraler har lagts ner på landsbygden. 
Folktandvården har lagts ner på landsbygden. Allt koncentrerat till staden. Och ingen 
kollektivtrafik finns. Landsbygdens folk har ingen nytta av den kollektivtrafik som finns i 
stan.

En annan förlorare på landsbygden är idrotten där friidrotten drabbats värst. Nedläggningen 
av skolor gör att landsbygdsklubbarna har svårt att få ihop ungdoms och barn-fotbollslag. De 
mindre idrottsplatserna i orter och byar runt omkring centralorten vittrar sönder. Undantag 
finns där livaktiga byaföreningar kämpar hårt. Men höjdhopp och löpning är på väg utför. De 
stora vinnarna är ishockey, simning, fotboll och innebandy för i de centrala delar finns det allt 
fler nya konstgräsplaner och där finns också de flesta ishallar, multihallar och simhallar.

På alltfler platser krävs det nu att landsbygdens befolkning skall betala för att uträtta 
livsnödvändiga uppgifter. Det motsatta förhållandet för stadens befolkning råder inte.

Det råder stor orättvisa mellan de som bor på landsbygd och de som bor i stan. Uppräknat 
ovan är bara en liten del av orättvisorna.

Kollektivtrafiken, genom Citybuss, linjedragning kan alltså definieras som stadsområde. 
Landsbygd kan därför kunna definieras som område utanför promenadavstånd till 
kollektivtrafikens hållplatser.

Vill man åstadkomma ett mer rättvist förhållande mellan stad och landsbygd så bör det därför 
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vara gratis för landsbygdens folk att parkera på de kommunala parkeringsplatserna i staden. 
De som bor på landsbygden, enligt tidigare beskriven definition, bör därför kunna få tillstånd 
att parkera gratis. Förslagsvis under ett år och man kan få markeringslapp att sätta fast på 
vindrutan som visar tillståndet.

'Landsbygdens folk betalar samma kommunala skattesats som alla övriga. Landstingsskatt 
och riksskatt likaså. Fördelning måste därför vara rättvis!
__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018 § 91, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 25 mars 2019
Kommunen har rätt att ta ut avgift för parkering i den omfattning som behövs för att ordna 
trafiken (lag 1957:259). Syftet får alltså inte vara att tjäna pengar eller att fördela kostnader 
mellan olika grupperingar av medborgare. Inne i de centrala delarna av staden är utrymmet 
begränsat varför parkeringsavgifter behövs för att få trafiken och flyta och inte överbelasta de 
offentliga parkeringar som finns att tillgå.

En kommun kan införa särskilda trafikregler för vissa trafikantgrupper, fordonsslag eller för 
fordon med last av visst slag. Lagstiftningen är dock i övrigt restriktiv när det gäller hur 
trafikanter får behandlas. Det är en följd av den så kallade likställighetsprincipen i 
kommunallagen (2017:725 2 kap 3 §), vilken innebär att kommunmedborgare ska behandlas 
lika.

Utifrån ovan konstaterar kommunledningsförvaltningen att motionens förslag inte är följer 
kommunallagen och bör därför avslås.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Jag konstaterar bara att förslaget inte följer lagstiftningen och föreslår därför att 
Kommunfullmäktige avslår motionen”

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Anders Nordin (SLP): Bifall till motionen.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §154 KS Motion (SLP) – Gratis bilparkering utan tidsbegränsning
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§ 174
Motion (SLP) – Bostadsnära insamlingen av förpackningsavfall och 
returpapper
Diarienr 18KS443

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen - Bostadsnära insamlingen av förpackningsavfall och 
returpapper, färdigbehandlad.

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

att Pireva får i uppdrag att arbeta för införandet av bostadsnära insamling av 
förpackningsavfall och returpapper enligt det förslag som regeringen nu föreslår

Dessutom anförs i motionen:
Återvinningscentralernas saga tycks vara över.
Regeringen föreslår att bostadsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper ska vara 
huvudregel. Regeringen menar att människor är trötta på skräpiga återvinningsstationer 
samtidigt som tydliga forskningsresultat visar att bostadsnära insamling leder till högre 
miljönytta. Även allianspartierna tycks vara ense med regeringen om principen om att 
bostadsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper ska vara huvudregel. Skillnaden 
mellan dessa block tycks vara om det blir kommunens ansvar eller om förpackningsindustrin 
skall ha ansvaret. Många kommuner har dock delegerat förfarandet till förpackningsindustrin.

Det finns redan en rad olika tekniska lösningar för fastighetsnära insamling och därför också 
goda förutsättningar att samla in avfallet på ett kostnadseffektivt sätt från de allra flesta 
bostadsfastigheter. Ett 30-tal kommuner har redan etablerat det nya insamlingssystemet.

I Piteå kommun röstade samtliga partier utom två för att införa den fastighetsnära 
insamlingsmetod som regeringen nu föreslår bli huvudregel i landet och som miljöpartiet 
tidigare skrev i form av motion. Endast socialdemokraterna och vänsterpartiet röstade emot. 
Det bör därför finnas en total enighet i kommunen att redan nu ge Pireva direktiv om 
fastighetsnära insamling.

Att investera i återvinningscentraler som snart skall avvecklas är en dålig ekonomisk
investering.
__________

Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018, § 139, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
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Piteå Renhållning och Vatten ABs (PIREVA) yttrande, inkommit den 18 december 2018
Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för förpackningar 
och tidningar, vilket träder i kraft den 1 januari 2019. Regeringens beslut skärper 
producenternas ansvar och går i korthet ut på att producenterna ska ta det fulla ekonomiska 
ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar genom tillståndspliktiga rikstäckande 
insamlingssystem och att insamlingen ska ske bostads- eller kvartersnära.

Naturvårdsverket, som är den myndighet som har tillsyn över producentansvaret, påpekar på 
sin hemsida att: ”Det är producenterna som har ansvar att se till att det finns lämpligt 
insamlingssystem” och att ”Producenten ska samråda med kommunen om insamlingen så att 
den tar hänsyn till lokala förhållanden.”

Branschorganet Avfall Sverige menar att: ”Nu blir det tydligt att producenterna ska ordna 
med insamling bostads- eller kvartersnära och ta det fulla ekonomiska ansvaret”.
Pireva är positivt inställd till att insamling av förpackningar och tidningar utförs 
fastighetsnära, men avvaktar Naturvårdsverkets kommande vägledning gällande framtida 
insamlingssystem och finansiering. Pireva avser även fortsättningsvis föra dialog med 
producenterna och att ta en aktiv roll i kommande samråd.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 28 mars 2019
Regeringens beslut om ett förtydligat producentansvar visar tydligt att det är producenterna 
som bär det både det praktiska och det ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar 
och tidningar. Pireva har enligt ägardirektiv uppdraget att svara för transport, mellanlagring 
och behandling av avfall. Detta uppdrag ska ske utifrån kommunens avfallsplan som antagits 
av kommunfullmäktige. Pireva kan givetvis mot full ersättning hjälpa till med insamling men 
det är då en fråga som måste initieras av förpackningsindustrin.

Det är kommunledningsförvaltningens uppfattning att kommunen ska undvika att ensidigt ta 
på sig uppgifter och ansvar som åligger andra organisationer. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Jag tycker det är viktigt att Piteå kommun tar en aktiv roll i denna typ av frågor, vilket Pireva 
angett i sitt yttrande att man ämnar göra. Det betyder dock inte att vi ska ta över uppgifter 
som andra organisationer är ålagda att utföra. Tanken med producent ansvaret är även att ge 
dem som har bäst möjlighet att påverka varornas utformning (dvs producenterna) ansvaret för 
återvinningen. Därmed ökar incitamentet för att göra produkter som är lätta att återvinna. Den 
fördelen försvinner om kommunerna ensidigt tar över uppgiften och skulle på så sätt rent av 
försämra för miljön, då den miljövänligaste förpackningen alltid är den som inte produceras.

Pireva följer utvecklingen och är redo att anpassa insamlingen i fall förpackningsindustrin 
efterfrågar det. Jag föreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.”
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Yrkanden
Anders Nordin (SLP) och Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 §155 KS Motion (SLP) – Bostadsnära insamlingen av förpackningsavfall och returpapper
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§ 175
Motion (SLP) – Ny nödutgång från stadshusets stora sessionssal
Diarienr 18KS276

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen - Ny nödutgång från stadshusets stora sessionssal.

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

att en ny nödutgång som uppfyller kraven på att vara nödutgång tas upp på lämpligaste ställe i 
Stadshusets stora sessionssal.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund
Nuvarande nödutgång är helt olämpligt placerad.

En lämpligare placerad nödutgång är på motsatta sidan av entréingång och nuvarande 
nödutgång.
__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 96, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Räddningstjänsten yttrande, inkommit den 5 juli 2018
Räddningsnämnden tar årligen beslut om en tillsynsinriktning för Räddningstjänsten. Utifrån 
denna bestäms vilka objekt som ska ingå i tillsynsplanen för året. Objekten fördelas på 
tillsynsförrättare som utifrån kraven i lag (2003:778) om skydd mot olyckor genomför tillsyn 
på dessa.

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor. I 2 kap. 2§ går att läsa följande:
Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar
2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig 
omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 
olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra 
eller begränsa skador till följd av brand.

En av tillsynsförrättarens uppgifter är att göra en bedömning om huruvida 
byggnaden/anläggningen med tillhörande verksamhet har ett skäligt brandskydd eller inte. 
Detta görs genom en kontroll av det systematiska brandskyddsarbete som bedrivs och en 
stickprovskontroll på hur det byggnadstekniska brandskyddet ser ut.
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Under våren har Brandingenjör vid räddningstjänsten Piteå genomfört tillsyn på Stadshuset. 
Sessionssalen ingick som en del av denna. Lokalen har i dagsläget två utrymningsvägar, högt 
i tak, en begränsad mängd brännbart material och ett begränsat antal personer som förväntas 
befinna sig i lokalen. Tillsynsförrättaren anser att kraven i lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor 2 kap. 2§ uppfylls i sessionssalen och att utrymningssäkerheten därigenom är 
tillgodosedd genom befintlig utrymningsstrategi.
___________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 mars 2019
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom räddningstjänstens yttrande och föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen.
_________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Jag har fullt förtroende för kommunens utbildade och erfarna personal i deras bedömning om 
att nuvarande nödutgång är fullt tillräcklig för sessionssalen och dess verksamhet. Jag föreslår 
därför att kommunfullmäktige avslår motionen.”

Yrkanden
Helena Stenberg (S) och Anders Nordin (SLP): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 §156 KS Motion (SLP) – Ny nödutgång från stadshusets stora sessionssal
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§ 176
Motion (SLP) – Varken campingvagnar eller naturister
Diarienr 18KS277

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen - Varken campingvagnar eller naturister, 
färdigbehandlad.

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

att nuvarande strand – enligt ovan kallad naturiststranden – inte får bebyggas på något sätt 
genom dispensregler, skall vara orörd och vistelse på denna strand skall vara gratis

att undersöka om naturistbadet kan flyttas eller avvecklas

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund: Pite Havsbad har i media skickat ut önskemål att man vill använda den kommunala 
”naturiststranden” till husvagnscamping. VD för Pite havsbad, Kristoffer Lundström, säger: 
”Vi behöver området för att växa. Och eftersom naturistbadet inte är någon stor sak längre 
borde det vara görligt”.

Området var en gång ett vackert naturområde med böljande stranddyner. Tidigare ägare av 
Pite havsbad exploaterade och förstörde det ursprungliga området/marken till att mer likna en 
industriell sydturistisk playa.

Historia: Elof Söderberg köpte 1944 fyra hektar stort område på Pitholmsheden. 1956 fick 
Pite havsbad titeln Nordens Riviera och turismen tog fart. Piteå stadskommun noterade den 
kommersiellt gångbara naturprodukten sol och bad och öppnade samma år en egen bad- och 
campinganläggning, Norrstrandsbadet, strax utanför centrala Piteå. Piteå landskommun 
hakade också på turisttåget och öppnade 1960 Pitholmens havsbad alldeles intill Pite 
Havsbad. Sverige fick då också sitt första naturistbad.

1971 slogs Piteå Landskommun samman med Piteå Stad och blev Piteå Kommun.
På 1980-talet sålde Piteå Kommun Pitholmens havsbad till Pite havsbad. Skillnaden mellan 
de två havsbaden var att det var gratis att bada på det kommunägda Pitholmens havsbad 
medan det kostade pengar att bada på Pite havsbad. I en framtid är det därför inte omöjligt att 
en ägare till Pite havsbad ser den ekonomiska möjligheten att ta betalt för att bada på 
stranden. Varma soliga dagar kan det vara över 10 000 badande.

Då Pite havsbad gick omkull under bank- och fastighetskrisen på 1990-talet tog Piteå 
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kommun över och byggde ett familjevänligt äventyrsbad. I början anlitades ett svenskt-danskt 
driftbolag men det sparkades ut och efterhand sålde kommunen hela Pite havsbad till Hilding 
Holmqvist, som sålde anläggningen 2015 till nuvarande ägare.

Naturismen har förlorat sin lockelse. Det bör utredas om denna semesterverksamhet kan 
flyttas längre norrut till Strandängesstranden om kommunen nu vill ha denna verksamhet 
kvar.

Däremot bör det som nu kallas Naturiststranden få vara orörd och inte exploaterad utan kan 
finns som naturen själv skapar stranden och dess närhet. Strandbiten är unik med sin 
växtlighet och i och med den ligger nära havsbadets strand kan människor här direkt få en 
uppfattning hur en naturlig norrbottnisk strand ser ut. Man kan t ex lansera strandremsan som 
orörd badstrand och fokusera på barnfamiljers vistelse där.
__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018 2018, § 97, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, inkommit den 21 november 2018, § 178

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser förslaget om att nuvarande 
strand inte får bebyggas färdigbehandlat, med hänvisning till beslut av kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott (KSAPU) 2018-06-19 § 93. samt bifaller förslaget om att 
undersöka om naturistbadet kan flyttas eller avvecklas. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 
att kommunfullmäktige ger nämnden ansvaret för utredningen.

Motivering
Ansökan om markanvisning för utökad camping på Pitholm 47:13<4 avslogs av KSAPU 
2018-06-19, § 93. Nordins förslag om att stranden inte får bebyggas kan därmed anses 
färdigbehandlat. Att Pite Havsbad i framtiden ska börja ta betalt för vistelse på stranden är 
inte aktuellt, eftersom Pite Havsbad inte har avtal för nyttjande av strandremsan, se ortofoto 
bilaga 1. Röd markering på ortofotot är del av Pite Havsbads tomträttsinnehav. Övrig mark är 
kommunal eller har ej fastställda ägarförhållanden. Stranden är fri för allmänheten och 
passage till strand kan alltid ske österifrån, från Klubben.

Nordins förslag om att flytta eller avveckla naturistbadet behöver utredas vidare.

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 mars 2019
Första förslaget i motionen är redan besvarat i och med kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts beslut 2018-06-19 § 93. Kommunledningsförvaltningen delar 
samhällsbyggnadsnämndens bedömning om att markanvändningen av tillgängliga 
markområden i närhet till Piteå Havsbad bör utredas vidare med utgångspunkt i 
turistnäringens utveckling samt områdets naturvärden.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
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”Piteå Havsbad är en viktig komponent i Piteå som turistort. Området runt havsbadet är 
begränsat och har unika naturvärden varför det är viktigt för Piteås utveckling att de områden 
som finns runt havsbadet kan nyttjas på bästa sätt. Jag håller med både motionären och 
samhällsbyggnadsnämnden att det finns anledning att titta närmare på detta. Att utreda 
markanvändning ligger i samhällsbyggnadsnämndens grunduppdrag och eftersom 
samhällsbyggnad ser ett behov av ytterligare utredning utgår jag från att de kommer att 
fortsätta det arbetet.

Med det föreslår jag att Kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.”

Yrkanden
Anders Lundkvist (S) och Andes Nordin (SLP): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 §157 KS Motion (SLP) – Varken campingvagnar eller naturister
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§ 177
Motion (L) – Staty av Nils Edén
Diarienr 18KS275

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen - Staty av Nils Edén.
 
Kommunfullmäktige ger projekt Piteå 400 i uppdrag att genomföra beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Åke Forslund (L) har inkommit med ovan rubricerade motion 
och yrkar följande:

Att: en staty av vår mest kända politiker som staden någonsin haft sätts upp i Piteå.

Dessutom anförs i motionen:

Liberalen Nils Eden född i Piteå är som bekant en av Sveriges mest kände demokratiske 
förkämpe. Han fick igenom tillsammans med socialdemokraterna parlamentarismen i 
Sveriges riksdag och därmed den allmänna rösträttens genomförande. Piteå kommun har 
uppmärksammat en mängd idrottskändisar, men har ännu inte hedrat denne oerhört 
betydelsefulla person för staden. Nu är det dags att ge Nils Eden den uppmärksamhet han är 
värd.
_________

Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 95, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Kultur- och fritidsnämndens yttrande, inkommit den 20 augusti 2019, § 42
För Liberalerna har Åke Forslund inkommit med en motion att en staty av Nils Edén ska 
sättas upp i Piteå. Motionsställaren anger att Nils Edén är en av Sveriges mest kände 
demokratiske förkämpe, född i Piteå. Han fick, tillsammans med socialdemokraterna igenom 
parlamentarismen i Sveriges riksdag och därmed den allmänna rösträttens genomförande.

Vidare anges att Piteå kommun uppmärksammat en mängd idrottskändisar, men ännu inte 
hedrat denne oerhört betydelsefulla person för staden. Nils Edén har hedrats med en ”stjärna” 
på gågatan och fått en väg uppkallad efter sig, Nils Edéns väg. Huruvida han dessutom borde 
hedras med en staty kan förstås diskuteras.

Den budget kultur- och fritidsnämnden förfogar över, skulpturer till Konstparken, kan inte 
täcka det önskemål som motionsställaren önskar. Förslaget bör utredas inom projektet Piteå 
400 år.
_______

(62 av 109)



Sammanträdesprotokoll 63 (109)

Sammanträdesdatum
2019-06-24

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 25 mars 2019
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom kultur och fritidsnämndens yttrande och 
föreslår med det att kommunfullmäktige ska anse motionen färdigbehandlad.
_______
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Nils Edén är en av de pitebor som gjort stora avtryck i världen och förtjänar att 
uppmärksammas. Hans insats som statsminister när socialdemokraterna och liberalerna drev 
igenom beslutet om allmänna rösträtten 1918 var särskilt viktig. Jag tycker att det vore 
passande att han i samband med att Piteå firar 400 år som stad uppmärksammades, då det 
även sammanfaller med 100 års dagen för det första valet med allmän rösträtt för både män 
och kvinnor.

Det finns ett särskilt projekt för planerandet av firandet av Piteå 400 år med en avsatt budget. 
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige ger i uppdrag till projektet att sätta upp en staty av 
Nils Edén för att hans insatser ska uppmärksammas i samband med firandet. Med det anser 
jag att motionen bör bifallas.”

Yrkanden
Helena Stenberg (S) och Lage Hortlund (SD): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 §158 KS Motion (L) – Staty av Nils Edén
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§ 178
Motion  (SLP) - Linnés källa
Diarienr 18KS333

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen - Linnés källa.

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

att platsen snyggas upp på så sätt att den blir attraktiv att besöka

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund:
Piteå grundades 1620 av 44 nybyggare som bosatte sig runt Öjebyns kyrka, vilken tidigare 
hade byggts av bönderna i socknen.
Pitesonen Daniel Solander blev lärling hos Carl von Linné. 2021 firar Piteå 400 års jubileum.

Linnés lappländska resa eller Linnés Lapplandsresa var Carl von Linnés expedition till 
Lappland år 1732 och var en viktig del av hans vetenskapliga karriär.

Linné påbörjade sin resa från Uppsala den 12 maj 1732 (dagen innan han fyller 25 år) och 
färdades till fots och med häst. Med sig hade han sin journal, botaniska och ornitologiska 
manuskript och papper för att pressa växter.
Det tog Linné 11 dagar för att nå Umeå via Gävle (nära Gävle hittade han stora mängder av 
blomman Campanula serpyllifola, senare känd som Linnaea borealis, som skulle bli hans 
favorit). Han steg ibland ned från hästen för att undersöka en blomma eller en sten och var 
särskilt intresserad av mossor och lavar, de senare en viktig del av renens diet.

Första avstickaren inåt landet
Från Umeå färdades Linné mot Lycksele, en by mycket längre inåt landet och längre bort från 
kusten än han varit hittills. På vägen undersökte han vattenfåglar. Efter fem dagar nådde han 
byn och bodde med pastorn där och dennes fru.
Han försökte sedan att nå Sorsele men fick vända vid Lycksmyran på grund av de svåra 
förhållandena. I början av juni återvände han till Umeå efter att ha tillbringat några dagar i 
Lycksele och lärt sig om samiska seder.

Umeå till Luleå och den andra avstickaren inåt landet
Efter återkomsten till Umeå reste Linné längre norrut längs Bottenvikens kust via Skellefteå 
och gamla Piteå. Där hittade han det som nu benämns som Linnés källa.
__________
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Kommunfullmäktige har den 20 juni 2019, § 138, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Kultur- och fritidsnämndens yttrande, inkommit den 6 december 2018, § 66
I motionen efterfrågas uppsnyggning av Linnés källa så att den blir attraktiv att besöka.
Linnés källa och 31 andra kulturellt värdefulla platser och byggnader i Öjebyn är skyltade av
Solanderföreningen i samarbete med Piteå landsförsamling. Ansvaret att hålla efter skyltar,
spångar och liknande på dessa platser åligger inte kommunen utan de parter som har
genomfört skyltningen
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 28 mars 2019
Kommunledningsförvaltningen instämmer i kultur och fritidsnämndens yttrande att underhåll 
av Linnés källa inte är ett kommunalt åtagande.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Solanderföreningen gör ett förtjänstfullt arbete med att uppmärksamma Solanders 
livsgärning. Carl von Linné har i sig ingen speciell koppling till Piteå utöver att Daniel 
Solander varit lärling hos honom. Jag ser då att vi har många andra både lokalhistoriskt 
intressanta och fina platser i kommunen som kan tillgängliggöras för medborgare och turister 
före Linnés källa.

Jag föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen."

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Anders Nordin (SLP), Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV), Magnus Häggblad (SD), 
Lage Hortlund (SD) och Britt-Louise Nyman (C): Bifall till motionen.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §159 KS Motion  (SLP) - Linnés källa
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§ 179
Motion (SLP) – Hjärt-lung-räddning och hjärtstartarutbildning till 
flera
Diarienr 18KS261

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen - Hjärt-lung-räddning och hjärtstartarutbildning till flera, 
färdigbehandlad.

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

att kommunen arrangerar och betalar utbildning i hjärt-lung-räddning och i handhavande av 
hjärtstartare. Detta i första hand för förskole- och skolpersonal. Därefter för alla anställda 
inom kommunen.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund:
För cirka ett halvt år sedan inköpte Alterdalens Bygdeförening två hjärtstartare som 
placerades i Holmträsk och vid förskolan i Nybyn. Två kurser i hjärtlungräddning med 
hjärtstartarutbildning har hållits med cirka 10 deltagare i varje. En tredje är på gång. 
Bygdeföreningen betalar kostnaden för alla medlemmar.

Nu står Bygdeföreningen dessutom för kostnaden för all förskolepersonal vid Nybyns 
förskola som går denna kurs. Hjärt-lungräddning för barn är också lite annorlunda än för 
vuxna.

Jag tycker nog att kommunen skall ha som krav på sin personal att dessa skall ha gått igenom 
hjärt-lungräddning med utbildning av hjärtstartare. Samt stå för utbildningskostnaderna. Det 
känns inte riktigt rätt att ideella föreningar skall stå för sådant som borde vara en kommunal 
angelägenhet.
__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018 remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Räddningstjänstens yttrande, inkommit den 21 augusti 2018

I motionen beskrivs en önskan om att kommunen skall arrangera och betala utbildning inom 
hjärt- och lungräddning samt handhavande av hjärtstartare. Detta i första hand för förskole- 
och skolpersonal. Därefter för alla anställda inom kommunen.
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Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av lekman (bystander) ökar 
chansen till överlevnaden 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens 
ankomst. Kan en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från 
kollaps, har så hög överlevnad som 70 % påvisats. Tid till behandling är den helt avgörande 
faktorn. I årsrapporten från det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret 2017 är den nationella 
överlevnaden 11 % för samtliga hjärtrytmer och 577 liv räddades utanför sjukhus. Men vi kan 
bli ännu bättre. Svenska HLR-rådet har som mål till år 2025 att 1000 liv årligen ska räddas 
utanför sjukhus. Källa: HLR-rådet

Från räddningstjänstens sida är vi positiva till all form av utbildning till kommunens 
medborgare. Utbildning skapar en förståelse som gör det lättare att agera om en kris skulle 
uppkomma. Under en fyraårsperiod har vi totalt genomfört 130 externa utbildningar inom 
Hjärt- och Lungräddning och 35 utbildningar inom Barn-HLR. Räknar man på ett snitt på ca 
10 personer per utbildning så har vi utbildat ca 1650 personer. Majoriteten av dessa 
utbildningar är beställda av Piteå kommun till deras medarbetare. Det har även gjorts en 
satsning på att höja kompetensen inom Barn-HLR riktat mot förskole- och 
grundskolepersonal. Det är här utbildat 114 personer på 12 kurser under denna tidsperiod.

Vi ser ett ökat intresse både från kommunen och från Piteås medborgare gällande dessa 
utbildningar. Detta tycker vi är väldigt positivt och något som vi hoppas kommer fortsätta.
___________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 mars 2019
Räddningstjänsten utbildar fortlöpande medborgare och framförallt personal i kommunens 
verksamheter i HLR. Räddningstjänsten genomför även utbildningar för Barn-HLR. Hjärt- 
och lungstartare finns idag i alla allmänna samlingslokaler i kommunens ägo och i de 
verksamheter som upplever behov av dessa. Det bör dock fortfarande vara upp till varje 
verksamhet inom kommunen att bedöma behovet av HLR kunskap i sin verksamhet. 
Kommunledningsförvaltningen ser idag inte ett övergripande behov av att göra en generell 
utbildning för all personal men uppmanar alla verksamheter att överväga att ge sin personal 
fördjupade kunskaper inom området. Det är dock viktigt att jobba långsiktigt med denna 
kunskap och att allt eftersom utbilda då ny personal tillkommer kontinuerligt.

Kommunledningsförvaltningen anser att kommunen arbetar i motionens anda men ser inte 
behovet av en storskalig engångs utbildningsinsats utan föredrar att det är ett långsiktigt 
arbete. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige med det anser 
motionen färdigbehandlad.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Motionären tar upp en angelägen fråga i sin motion. Kunskap och hjärt- och lungräddare är 
billiga investeringar för att rädda liv. Räddningstjänsten utför kontinuerligt utbildningar för 
kommunens personal, vilket jag tycker är väldigt positivt. Jag anser att det är viktigt att det 
arbetet fortsätter och att även tillkommande personal får möjlighet att gå utbildning. Jag 
tycker även det är en bra idé att kommunen håller kunskapen att lära ut denna kunskap internt, 
det försäkrar att arbetet sker fortlöpande och inte blir en engångsinsats. Hålls det nuvarande 
tempot i utbildningar borde en klar majoritet av kommunens anställda genomgått utbildning 
inom denna mandatperiod.
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Jag föreslår därför att Piteå kommun ska fortsätta jobba i motionens anda och att 
Kommunfullmäktige med det anser motionen för färdigbehandlad.”

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

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 180
Motion (SLP) – Återöppna hälsocentralerna
Diarienr 18KS421

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen - Återöppna hälsocentralerna.
 

Reservationer
Anders Nordin (SLP) och Joel Wiklund (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Anders Nordins (SLP) yrkande.

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

att Piteå Kommun ser till så att det finns någon form av vårdcentral i alla kommuncentra och 
delar av kommunen där befolkningen är koncentrerad

Dessutom anförs i motionen:
Bakgrund: Region Norrbotten har lagt ner ett antal hälsocentraler i Piteå Kommun. Värst har 
sannolikt den äldre befolkningen på landsbygden drabbats. I vissa fall har regionen lagt ner 
vårdcentral trots att denna haft full beläggning, fulltalig kompetent personal och inga inköpta 
tjänster. Den officiella motiveringen har varit att vårdcentralen inte ”levererat” vad region 
Norrbotten begärt. I verkligheten rör det sig om ett naturligt demografiskt förhållande där 
området har haft många äldre som sökt för många problem. ”Genomströmningstakten” av 
antalet patienter har därmed klassats som alltför låg. Det är beklagligt att regionen ansvariga 
politiker och ledande tjänstemän inte begripit varken eller sin uppgift nämligen att ta hand om 
de sjuka som finns inom upptagningsområdet. Även om det rör sig om äldre människor.

Dagens lagstiftning medger för såväl landsting/regioner som privata företag att driva 
vårdcentraler. Landsting och kommuner kan bilda en gemensam nämnd för driften men 
däremot är det inte möjligt för en kommun att ensam ta detta ansvar. Gotland är ett undantag 
då ön är av riksdagen klassad som både en kommun och region. Region Gotland är alltså en 
svensk kommun med utökat ansvar för uppgifter som normalt hör till Sveriges landsting. 
Kommunen har dessutom ett regionalt utvecklingsansvar som i vanliga fall sköts av staten 
genom länsstyrelsen.

En del vårdcentraler drivs av landstinget. Andra drivs av privata företag på uppdrag av 
landstinget. Alla tillhör den skattefinansierade vården och får ersättning från landstinget för 
de patienter som de behandlar. Man betalar samma patientavgift på alla mottagningar.

Inom kommunal hälso- och sjukvård finns läkare inom specialiteterna allmänmedicin, 
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geriatrik, psykiatri, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri. Kommunerna 
har ett långtgående ansvar för innevånarnas hälsa, men för den medicinska 
specialistkompetensen förlitar man sig på den landstingskommunala sjukvården.

Skolläkare
Kommunen anställer sjuksköterskor och psykologer, men mer sällan läkare, för den löpande 
hälsovården inom skola, omsorg och äldrevård. Ett undantag är skolläkare, som vanligtvis 
anställs direkt av kommunerna. Av skollagen framgår att huvudmannen för skolan ska 
anordna skolhälsovård. Det innebär att skolhuvudmannen är vårdgivare. Detta 
huvudmannaskap kan dock överlåtas på till exempel landstingen.

Skolhälsovården utgör en fortsättning på den förebyggande barnhälsovården. Skolhälsovården 
tillhandahåller också medicinsk sakkunskap i skolans planerings- och utvecklingsarbete. 
Förhållningssättet är tvärvetenskapligt med breda kontaktytor utanför hälso- och sjukvården. 
Skolläkaren ansvarar för viss sjukvård, men remitterar när så är lämpligt till specialist utanför 
skolan. Skolläkaren är som regel specialistkompetent läkare med medicinsk bas inom någon 
av specialiteterna barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri eller 
allmänmedicin.

Omsorgsvården
Äldre människor med sammansatta vård- och omsorgsbehov blir allt fler. Det ställer stora 
krav på sjukvårdens förmåga till helhetssyn och kontinuitet. För att få fungerande vårdkedjor 
måste primärvården, den kommunala omsorgen, den öppna specialistvården och sjukhusen 
samverka.

Äldre personer med olika diagnoser behöver vård av olika vårdgivare och professioner som 
kan ha olika huvudmän. Kommunerna saknar idag möjlighet att anställa läkare. För bättre 
samverkan mellan olika huvudmän diskuteras därför möjligheten att inrätta särskilda 
överläkarfunktioner på kommunal nivå. Läkarförbundet menar till exempel att kommunerna 
bör ges möjlighet att tillhandahålla läkarinsatser fristående från landstingets ansvar för 
läkarmedverkan.

Minivårdscentraler
På många platser i landet öppnar minivårdscentraler. På landsbygden kan det vara en 
mottagning som har öppet en gång i veckan med bemanning av sjuksköterska och 
undersköterska i en Bygdegård eller liknande. I större orter kan det vara en ”drop-in-klinik” 
med utökad bemanning där även läkare ingår. Ett av många exempel är Tjörns kommun som 
erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut sjukgymnast 
och logoped. För hjälp från läkare ansvarar alltid vårdcentral och sjukhus.
Ytterligare läsning att beakta:
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 2 a §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Landstinget ska 
organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen Lag 
(2018:553)

Kommunen har ett starkt ansvar för att ta hand om sina medborgare. Det finns alltså en uppsjö 
olika varianter för att åstadkomma detta avseende vård och omsorg. Det har inte så stor 
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betydelse om vårdomhändertagande sker i form av privat regi, landsting/region regi, 
kommunal-region-regi eller i begränsad kommunal regi.

Närheten till befolkningen är det viktigaste. Landsbygdsbefolkningen måste få möjlighet att 
uppsöka vårdcentral inom rimligt avstånd från sin bostad.
__________
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018, 141 § 141, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 28 mars 2019
Kommunens ansvarsområde och vad kommunen har rätt att göra regleras i kommunallagen 
och speciallagstiftning, det brukar benämnas den kommunala kompetensen.

Att bedriva sjukvård och vårdcentraler ligger inte inom den kommunala kompetensen utan 
åligger landstingen/regionerna exklusivt.

Kommunledningsförvaltningen förslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Jag konstaterar bara att kommunen inte får bedriva vård- eller hälsocentraler och föreslår 
därför att Kommunfullmäktige avslår motionen.”

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Anders Nordin (SLP) och Johnny Åström (SJV): Bifall till motionen.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §161 KS Motion (SLP) – Återöppna hälsocentralerna
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§ 181
Motion (SLP) – Kommunal visselblåsarfunktion i kommunens skolor
Diarienr 18KS245

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen - Kommunal visselblåsarfunktion i kommunens skolor.

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

att det införs en kommunal visselblåsarfunktion dit utsatta elever och skolpersonal kan vända 
sig för hjälp och för att anmäla skolor där sexuella övergrepp och trakasserier förekommer.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund:
2017 års enkätundersökning ”Personligt” är nu klar. Det sammanfattande resultatet 
kommunen redovisar är att ”Eleverna trivs bra i skolan”. Det är naturligtvis inte riktigt sant. 
San vore kanske om 98 % svarat att de mådde bra. 15 % av eleverna bedömer sin hälsa som 
dålig eller mycket dålig. 2015 svarade 24 % att de funderat på självmord. 2016 29 %. 2017 
skärptes frågan: ”Har du allvarligt funderat på självmord?” och svaret blev nu 17 %. 10 % 
trivs mycket dåligt eller ganska dåligt i skolan. 20 % säger att de blivit mobbade och 
trakasserade varav ett par procent under längre tid. Fler flickor än pojkar mår sämre i alla 
svar.

I januari 2015 lämnade vi in en mycket omfattande motion och utredning om mobbing i 
Piteås skolor. KF § 102, Bilaga 15KS192-1. Vi konstaterade att vissa skolor inte använda 
något antimobbing-program alls, andra hemsnickrade varianter och flertalet direkt skadliga. 
Skolverket hade analyserat och utrett samtliga existerande metoder och dömt ut dem som 
skadliga på olika sätt. Vi föreslog att man skulle använda den metod som Skolverket föreslog. 
Utifrån den enkätundersökning till eleverna som varje år genomförs så har man tydligen inte 
agerat på det sätt som är nödvändigt för att minska den grupp av elever som mår dåligt, 
funderar allvarligt på självmord och inte alls trivs i skolan.

Funktionens huvudsakliga syfte är att utgöra ett verksamt och kompletterande medel mot de 
förhållanden som gör att elever mår dåligt i skolan. Funktionen är inte till för att anmäla 
mindre förseelser eller för att framföra missnöje och klagomål.
Allvarliga missförhållanden omfattas av funktionen, exempel på icke brottsliga men allvarliga 
missförhållanden är olika typer av mobbning samt kränkningar av grundläggande fri- och 
rättigheter, risker för liv, säkerhet och hälsa samt skador på miljön. Brottet eller 
missförhållandet behöver inte faktiskt ha ägt rum, utan det är tillräckligt att eleven, föräldrar 
eller andra anhöriga eller skolpersonal har konkreta misstankar om att det har gjort det. Även 
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andra allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet avses brott typ bedrägeri, 
förskingring, trolöshet mot huvudman samt korrupta gärningar såsom givande och tagande av 
muta och miljöbrott. Visselblåsarfunktionen ersätter inte skyldigheter som anställda har att 
rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten.

Det är viktigt att en visselblåsare inte kan eller kommer att straffas eller hindras av de 
styrande genom sitt avslöjande av brister och fel i skolan. En visselblåsare bör istället på 
något vis hyllas och hedras. Det är särdeles viktigt att när barn anmäler att de mobbas eller 
påpekar att någon annan mobbas eller kränks att man från mottagande kommunal enhet typ 
Bun eller Gruppledarna agerar med kraft mot de förhållanden som är grunden till problemet.

Barn- och utbildningsnämnden kan i vissa fall vara den nämnd dit ljuden från 
visselblåsarfunktionen först går till. I fall som är svåra eller kan vid mist fall upplevas som jäv 
bör ärendet skickas till gruppledarna.
__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018 § 92, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Barn- och utbildningsnämndens yttrande, inkommit 6 september 2018 § 114
Bedömningen är att det inte finns behov av "visselblåsarfunktion" då elever, vårdnadshavare 
och personal har tillgång till ett flertal kanaler för att anmäla eventuella missförhållanden i 
nämndens verksamheter.

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 mars 2019
Motionären har tidigare lämnat in en motion om en generell visselblåsarfunktion som 
besvarats i augusti 2018 med följande svar:

”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.”

Detta gäller givetvis även inom skolans verksamheter och när det gäller barns och ungas 
välbefinnande har även skolpersonal enligt lag en anmälningsplikt till socialtjänsten om de 
misstänker att unga far illa. Ser man till sexuella trakasserier och övergrepp är det 
kommunledningsförvaltningens bedömning att ett anonymt anmälningsförfarande inte är en 
optimal lösning. Detta tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen bedömning att 
elever, vårdnadshavare och personal redan har tillgång till kanaler för att anmäla eventuella 
missförhållanden gör att kommunledningsförvaltningens föreslår att motionen avslås.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp mot såväl elever som personal är ett ständigt 
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pågående arbete. Det ska vara en nolltolerans mot sådant beteende i all kommunal 
verksamhet. Det är ett väldigt viktigt och ständigt aktuellt arbete. I riktlinjen för 
personalpolitik anges ”Ett aktiv arbetsmiljöarbete ska bedrivas i syfte att förebygga och följa 
upp kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och andra trakasserier i arbetsmiljön.”

Frågan som motionären tar upp är viktig men jag ser inte att förslaget skulle uppnå det resultat 
som önskas varför jag föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen.”

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Anders Nordin (SLP): Bifall till motionen.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
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§ 182
Motion (SLP) – Motioner medborgarförslag och interpellationer 
måste vara tillgängliga för invånarna i Piteå och för media
Diarienr 18KS246

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen - Motioner, medborgarförslag och interpellationer 
måste vara tillgängliga för invånarna i Piteå och för media.
 

Reservationer
Anders Nordin (SLP) och Joel Wiklund (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Anders Nordins (SLP) yrkande.

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

Att motioner, medborgarförslag och interpellationer finns tillgängliga på den kommunala 
hemsidan i form av årtal.

Dessutom anförs i motionen:

Fakta och bakgrund:
Med politisk opposition avses majoritetsstyrets motståndare. Oppositionspartiernas viktigaste 
och i princip enda uppgift i vårt parlamentariska system är att invända, granska, ibland rösta 
mot, kritisera samt analysera majoritetsstyrets förslag samt komma med egna 
förslag/motioner som förbättrar levernet för invånarna. För ett sunt politiskt liv är opposition 
nödvändig då den innebär ett korrektiv mot maktmissbruk.

Den tredje statsmakten, media, har uppgiften att granska både styret och oppositionen. Det 
gör media enklast om man har transparent och enkel tillgång till oppositionens motioner och 
styrets beslut.

Kommunens hemsida har varit föredömligt bra genom att man bara behöver skriva 
"motioner" så kommer en sida upp där motionerna redovisas för varje år.
Motioner 2014
Motioner 2015
Motioner 2016
Motioner 2017

När man klickat på ett årtal så får man en hänvisning till var de finns. Lite bökigt men ändå 
ganska bra. Det har på så sätt varit möjligt för såväl invånare som för media att på ett relativt 
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enkelt sätt få kunskap om den politik som förs från såväl opposition som från majoritetsstyret. 
Mandatperioden kan granskas av både media och av invånare. Piteås invånare kan därav få 
kunskap i hur de skall rösta vid varje val.

I vår digitala värld går det alltid att finna förbättringar. Jag tog därför kontakt med 
kommunens webb-avdelning och undrade om man inte kunde ha en direkt-länk till respektive 
motion istället för en hänvisning till det fullmäktigemöte då motionen lämnades in. Inget 
problem svarade webb-avdelningen. Men beslut måste tas av kommunsekreterarna. Det svar 
jag fick från dessa är häpnadsväckande och skrämmande. "Vi har tagit frågan till närmaste 
chef samt kommunchef och beslutet blev att motioner inte längre ska publiceras på vår 
hemsida och att de befintliga motionerna avpubliceras. I och med detta hanteras motioner på 
samma sätt som andra ärenden."

Vår demokrati bygger på att politiska idéer möts och bryts. Det bygger på öppenhet och 
lättillgänglighet. Detta tjänstemannabeslut har gjort så att det i princip är omöjligt att på 
enkelt sätt hitta oppositionens politiska förslag. Deras agerande är kraftigt antidemokratiskt 
eftersom det minskar och begränsar den politiska tillgängligheten i betydande mått. Dessutom 
redovisas kommunfullmäktiges svar i samband med en slags tolkning av motionens innehåll.

Motioner, medborgarförslag och interpellationer måste vara lättåtkomliga på kommunens 
hemsida. Lämpligt är att i anslutning ge det svar som kommunfullmäktige fattat till varje 
medborgarförslag och motion. Det blir då tydligt för alla varför en motion tillstyrkts eller 
avslagits. En interpellation innehåller oftast ett frågebatteri som besvaras skriftligen om 
möjligt inför kommande kommunfullmäktigemöte.

Detta möjliggör också för invånarna att på ett enkelt sätt följa vilka frågor som såväl politiska 
partier som invånare tycker är viktiga.
__________

Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 93, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 25 mars 2019
Alla motioner behandlas två gånger i kommunfullmäktige, dels när de anmäls och remitteras 
till kommunstyrelsen för beredning och dels när de behandlas för beslut. Inför varje beslut 
annonseras kommunfullmäktigesdagordning både i tidningen och på kommunens hemsida. 
Där utöver redovisas obesvarade motioner 2 gånger per år, i juni och i december. 
Medborgarförslag beslutas ofta av berörd nämnd men återredovisas årligen med vilket beslut 
som tagits. Därutöver redovisas obesvarade medborgarförslag 2 gånger på år.

Den som vill ta del av exakta innehållet i en motion eller medborgarförslag behöver bara 
kontakta kommunledningsförvaltningen för att få ta del av alla ingående handlingar.

Interpellationer är i grunden ett politiskt verktyg för att få svar på mer komplicerade frågor av 
den politiker eller tjänsteman som är ansvarig för just det området frågan gäller. Både 
interpellationen och svaret tas med i protokollet som är allmän handling.

(76 av 109)



Sammanträdesprotokoll 77 (109)

Sammanträdesdatum
2019-06-24

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Att skilja ut alla motioner, medborgarförslag och interpellationer och separat redovisa dessa 
på hemsidan skulle innebära en helt manuell hantering och vara relativt tidsödande. Det är 
även tveksamt om det är kommunens uppgift att sprida de olika partiernas förslag utöver att 
dessa tas med i kallelser och protokoll. Det bör i grund och botten vara upp till varje parti att 
för ut och propagera för sina egna förslag.

Sett till närliggande kommuner är det heller ingen annan kommun som hanterar motioner, 
medborgarförslag eller interpellationer på det sätt som motionären föreslår.

Utifrån detta föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige avslår motionen.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Jag håller med motionären om att öppenhet och transparens i den offentliga administrationen 
är väldigt viktigt. Jag bedömer dock i detta fall att öppenheten är redan god och alla 
medborgare har möjlighet att ta del av de handlingar som behandlas av kommunfullmäktige. 
Jag tycker också det är viktigt att alla frågor som behandlas av kommunfullmäktige hanteras 
på ett så likvärdigt sätt som möjligt.

Som politiker har vi flera verktyg att tillgå, där motioner, eller allmänhetens motsvarighet 
medborgarförslag, är ett sätt, varken viktigare eller mindre viktigt än några andra. Att som 
motionären föreslår special behandla och ge motioner och medborgarförslag större 
exponering än andra ärenden skulle ge fel bild av deras betydelse. Samma gäller för 
interpellationer.

Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår motionen."

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Anders Nordin (SLP), Majvor Sjölund (C) och Magnus Häggblad (SD): Bifall till motionen.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §163 KS Motion (SLP) – Motioner medborgarförslag och interpellationer måste vara 

tillgängliga för invånarna i Piteå och för media
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§ 183
Motion (SLP) - Avskaffande av kommunalrådsfunktionen
Diarienr 18KS401

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen - Avskaffande av kommunalrådsfunktionen.

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

att utreda de besparingar som kan uppnås genom avskaffande av heltidsarvoderade politiker i 
form av kommunalråd

att kommunalrådsfunktionen avskaffas

att ifall de två första att-satserna avslås
endast ha ett kommunalråd vars uppgift är att företräda hela kommunens befolkning och inte 
den styrande majoritetens.

Dessutom anförs i motionen:
Kommunallagen 4 kap. Förtroendevalda
Kommunal- och landstingsråd
2 § Den som inom kommunen eller landstinget fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, 
oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer.
..
Verksamhetsansvarig, VD, i ett aktiebolag ska sköta ”den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer”. VD är ansvarig för företagets utveckling, både för sina egna beslut och 
för beslut fattade av medarbetare eller konsulter. VD ansvarar på så sätt ensam inför styrelsen. 
”Styrelseordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen sköter sina 
arbetsuppgifter.” (Bolagsverket).

..
Styrelsen i ett aktiebolag kan på flera vis likställas i sin funktion med kommunstyrelsen i 
kommunen.
Verksamhetsansvarig i ett aktiebolag kan på flera vis likställas i sin funktion med den 
kommunala kommunchefen eller kommundirektören.
Från och med 1 januari 2018 gäller ny Kommunallag (2017:725). Enligt Kommunallagen ska 
styrelsen utse en direktör/kommunchef. Kommunchefen ska ha den ledande ställningen bland 
de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen (7 kap 1§). Dessutom 
ska styrelsen i en instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen under 
styrelsen. Instruktionen ska också fastställa kommunchefens övriga uppgifter. (7 kap 2§)
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I Piteå beslutade kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2018-01-15 § 3 om en politisk 
arbetsgrupp som nu lägger fram ett förslag till instruktion för kommunchefen för diskussion.

Kommunalrådsfunktionen kan därmed närmast likställas med att vara ”politiska tjänstemän” 
verkande i styrelsen.

För Piteås del måste det därför betraktas som märkligt att man har två politiska 
heltidsanställda tjänstemän, från ett parti som inte ens har egen majoritet i 
kommunfullmäktige, arbetande i kommunstyrelsen.

Hypotetiskt kan man tänka sig att vid ett maktskifte i Piteå och vid samma inbördes 
förhållande inom ”Allians för Piteå” att kommunalrådsfunktionen kommer innehas av en 
partipolitisk tjänsteman från Centerpartiet och en partipolitisk tjänsteman från Moderaterna. 
Eventuellt också ett eller två oppositionsråd.

Så här ser det ut i kommuner med likartade befolkningsantal som Piteå

Alingsås har ett kommunalråd och ett oppositionsråd
Enköping två kommunalråd och ett oppositionsråd
Falkenberg ett kommunalråd och ett oppositionsråd
Kungälv ett kommunalråd och ett oppositionsråd
Lerum 5 kommunalråd
Motala 3 kommunalråd och ett oppositionsråd
Sandviken ett kommunalråd och ett oppositionsråd
Trelleborg ett kommunalråd och två oppositionsråd
Upplands Väsby och ett oppositionsråd
Vänersborg tre kommunalråd
Värmdö 3 kommunalråd, 1 oppositionsråd + 7 heltidsarvoderade (2015) = kommunalråd
Ängelholm 2 kommunalråd och ett oppositionsråd
Österåker 2 kommunalråd och ett oppositionsråd

En del av kommunalråden är inte heltidsavlönade.

Luleå har 2 kommunalråd och 9 oppositionsråd samt + 4 heltidsarvoderade (kommunalråd).

Ser man historiskt så har utvecklingen gått mycket snabbt och närmast visat på en inflation i 
tillsättandet av kommunalråd och oppositionsråd. Ofta är det orsakat av att flera olika partier 
styr i koalition och alla partier vill ha sitt eget kommunalråd med i styret. Utifrån flertalet 
rapporter som finns och utifrån de kommunala ansvarsområdena finns det inte arbetsuppgifter 
för alla kommunal- och oppositionsråd. Åtskilliga exempel finns där både kommunalråd och 
oppositionsråd ägnar sig åt aktiviteter som tenderar att ligga längre bort från deras möjliga 
egentliga verksamhetsområde.

De svenska kommunerna har enligt lag ansvar för:
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• socialtjänsten
• vård och omsorg av äldre och funktionshindrade
• barnomsorg och förskoleverksamhet
• det offentliga skolväsendet för barn och ungdom
• plan- och byggfrågor
• miljö- och hälsoskydd
• renhållning och avfallshantering
• räddningstjänst
• vattenförsörjning och avlopp
• ordning och säkerhet

All annan verksamhet sker på frivillig grund, till exempel:

 fritidsverksamhet
 kultur, bortsett från biblioteken
 bostäder
 energiförsörjning
 näringsliv
 flyktingmottagande

Det är dyrt för skattebetalarna att betala för politiska tjänstemän. Inte bara deras löner utan 
också för hela administrativa och byråkratiska apparat som omger råden. En mycket stor del 
av de kommunala uppgifterna är att förverkliga beslut fattade av Riksdag och EU-
parlamentet. Kommunen har tillräckligt med tjänstemän att förverkliga de beslut och 
åtaganden som kommunen får och har.

Den politiska övervakningen sker i styrelse och nämnder. Det finns ingen funktionell 
anledning att ha kvar eller utöka kommunalrådsfunktionerna, d v s ha heltidsarvoderade 
politiska tjänstemän enligt kommunallagen.

Istället bör samtliga förtroendevalda politiker ha betalt per sammanträde. Förutom att det 
sparar pengar som kan nyttjas i den kommunala verksamheten så blir det också en likvärdig 
politisk balans när alla politiker har samma ekonomiska förutsättningar att arbeta i t ex 
kommunstyrelsen. I Piteå är det ett märkligt fenomen att man har två politiska tjänstemän i 
kommunstyrelsen medan resten är arvoderade för varje möte. Demokratin kommer gynnas om 
de politiska tjänstemännen, d v s kommunalrådsfunktion avskaffas.

__________
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018, § 140, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 29 mars 2019
Kommunalråd är en titel utan direkta befogenheter om inte kommunfullmäktige beslutat om 
sådana. Enligt kommunallagen är kommunalråd ”den som inom kommunen eller landstinget 
fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid.”
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Fullmäktige kan reglera arbetsformerna för dessa förtroendevalda. I Piteå kommun framgår 
det både i reglemente för styrelse och nämnder och bestämmelser för förtroendevalda att 
kommunalrådens uppgift är att vara ordförande respektive vice ordförande i 
Kommunstyrelsen med det ansvar som medföljer de uppdragen. Enligt bestämmelser för 
förtroendevalda är kommunalråden som de enda politikerna i Piteå, heltidsarvoderade.

I Piteå kostade den politiska verksamheten 2017 på 645 kr per invånare, vilket är lägst i 
Norrbotten. Den kommun som hade näst lägst låg på drygt 800 kr per invånare. Om man 
jämför med hela landet ligger Piteå fortfarande lågt, bland de 25 % som har lägst kostnad per 
invånare.

Besparingen på att avskaffa kommunalrådsbenämningen är marginell då den sammanfaller 
med ordförande och vice ordförande i Kommunstyrelsen då de platserna i alla fall skulle vara 
arvoderade.

Hur många eller vilka som ska benämnas är till fullo en politisk fråga och 
Kommunledningsförvaltningen har inget förslag till beslut.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Det svenska demokratiska systemet bygger på en samverkan mellan politiska företrädare och 
opartiska tjänstemän, där politiken sätter ramarna och reglerna och tjänstemännen utför det 
praktiska arbetet. Det är då rimligt att en politiker företräder den politik man blivit invald på. 
Det motionären beskriver i sitt andra förslag är en kommunchef.

I Piteå kommun sammanfaller titeln kommunalråd med att vara antingen ordförande eller vice 
ordförande för Kommunstyrelsen. Det är två ansvarsfulla uppdrag som kräver många möten 
och träffar med medborgare, företag och intressegrupper. Att minska möjligheten för 
allmänheten att träffa politiken genom att dra ner på ett kommunalråd tror jag inte skulle 
gynna varken Piteå som kommun eller förtroendet för politiken som helhet. Det är också 
logiskt att företag som vill etablera sig eller medborgare som vill se en förändring i första 
hand vill träffa den styrande majoriteten eftersom det är den som har störst möjlighet att få 
sina förslag förverkligade.

Piteå har överlag en låg kostnad för den politiska verksamheten, vilket jag tycker är bra då det 
ger mer pengar till kommunens huvuduppgift, att säkra välfärden för Piteås medborgare.

Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår motionen.”

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Anders Nordin (SLP): Bifall till motionen.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §164 KS Motion (SLP) - Avskaffande av kommunalrådsfunktionen
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§ 184
Motion (C) (M) (KD) (L) – Hållbar tillväxt och tillsyn med 
Rättviksmodellen
Diarienr 18KS286

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen - Hållbar tillväxt och tillsyn med 
Rättviksmodellen, färdigbehandlad.
 

Reservationer
Marika Risberg (C), Majvor Sjölund (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), 
Britt-Louise Nyman (C), Bo Andersson (C), Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), 
Cornelia Johansson (M), Charlotte Elworth (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Daniel Bergman 
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Marika Risbergs (C) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck 
(KD) och Åke Forslund (L) har inkommit med ovan rubricerade motion och yrkar följande:

I samarbete med miljökontoret och näringslivskontoret införa en modell för hållbar tillväxt 
och tillsyn, med liknande principer som "Rättviksmodellen".

Dessutom anförs i motionen:
Företag ger tillväxt oavsett om det är enmansföretag, små, medelstora eller riktigt stora 
företag. För att göra det enklare att driva företag, förbättra företagsklimatet och främja ett 
hållbart näringsliv i Piteå finns det några viktiga saker som kommunen kan arbeta med, t ex 
tillsyn av livsmedel, djurhållning, alkohol och tobak. Tyvärr finns det företagare som idag har 
en rädsla för att kontakta miljöinspektörer, om de är oroliga för någonting inom sin 
verksamhet. Det kan även finnas en misstro från miljökontoret på företagarens vilja att göra 
rätt.

För att få ett bättre företagsklimat behöver tillsynen förändras. Det handlar mycket om 
attityder och förståelse både för näringslivet och för tillsynen. Det handlar både om företagare 
och om miljöavdelningen. Det handlar om hållbarhet, tydlighet och transparens. För att kunna 
arbeta fram en metod som gynnar båda grupperna, behöver även näringslivskontoret vara 
delaktig.

I Rättviks kommun har man arbetat fram en metod för två områden för att åstadkomma detta. 
Den kallas "Rättviksmodellen", administreras av Tillväxt och Tillsyn Ideell Förening och 
används idag i Rättvik, Surahammar och Gotland.

Den ena delen handlar om ett förändrat arbetssätt från miljöinspektörerna vid brister hos 
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företag. Metoden de använder bygger på hur de kommunicerar med företagen. I stället för ett 
auktoritärt förhållningssätt som oftast används i dessa sammanhang, börjar inspektören en 
muntlig dialog med företaget så att företaget kan förstå i vad de brister. Om företaget inte 
förbättrar sin verksamhet får de skriftlig information. Nästa steg blir ett föreläggande, därefter 
föreläggande med vite och sanktioner. Det sista steget är förbud mot att bedriva 
verksamheten.

Den andra delen handlar om tillsynsavgifter. I stället för en fast summa varje år så fördelas de 
fasta kostnaderna på alla företag som har tillsyn med en schablonsumma. Dessa debiteras 
efter sommaren. Företaget betalar den rörliga kostnaden för tillsynen på företaget efter att 
tillsynen är gjord. Det är inte stora pengar det handlar om men är en viktig symbol. Företagen 
betalar bara för den arbetsinsats som kommunens inspektörer gör.

Det finns de som ifrågasätter lagligheten och de som hävdar att dialog mellan miljöinspektör 
och företag kan anses som jäv, men Livsmedelsverket har prövat denna fråga och ser inte 
problem med att miljöinspektören har en dialog vid upptäckta fel och brister. Erfarenheter 
från de kommuner som arbetar med "Rättviksmodellen" visar att miljöinspektörerna har fått 
bättre arbetsmiljö, förtroendet mellan företagen och miljöinspektörerna har vuxit och 
företagsklimatet blivit mycket bättre. Vi inom Alliansen vill att detta arbetssätt Införs även i 
Piteå.

För att säkerställa att nytt arbetssätt förankras och, ny debiteringsmodell införs i Piteå behövs 
politiska beslut. …
__________
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 98, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Miljö- och tillsynsnämndens yttrande, inkommit den 5 september 2018, § 48
Samhällsbyggnads bild är att inspektörerna redan nu för en dialog med verksamhetsutövarna 
som medför att de får komma till tals innan beslut om exempelvis föreläggande fattas. 
Föreläggande utan vite sker alltid först. Sedan kan föreläggande med vite bli aktuellt, samt 
fortsatt handläggning. Det finns alltid anledning att beakta på vilket sätt myndighetsutövning 
inom en kommun ska ske.

Tillsyn enligt miljöbalken finansieras via taxor som bygger på Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL:s) bilagor (miljöbalkstillsyn är det största tillsynsområdet). I Piteå används 
det lägre intervallet vad gäller tillsynstimmar för en verksamhet. Om SKL exempelvis har 
föreslagit en tillsynstid för en verksamhet på mellan 10 och 20 timmar per år har Piteå 
generellt valt den lägre tiden.

Livsmedelskontroll finansieras via Livsmedelsverkets modell som bygger på riskklassning.

Alkoholkontroll finansieras via en taxa (antagen av kommunfullmäktige) som inte fullt ut 
täcker kostnaderna.

Sammantaget täcker finansieringen i princip kostnaderna. Samhällsbyggnad har dock en 
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”tillsynsskuld” på miljösidan motsvarande en heltidstjänst, vilket framgår av 
behovsutredningen.

Rättviksmodellen innebär till stora drag att verksamhetsutövarna betalar för tillsynen efteråt. 
Modellen innebär också att kommunen Rättvik har tagit ställning för hur finansiering av 
tillsynen ska gå till och vilken kostnadstäckningsgrad som ska gälla (kvoten kommunala 
medel samt avgifter). I Piteås fall skulle sannolikt kostnadstäckningsgraden för verksamheten 
förändras på sådant sätt att kvoten kommunala medel skulle öka och avgifter från 
verksamhetsutövare minskas.

Parallellt med denna motion pågår också stora förändringar på nationell nivå.

SKL har den 8 juni 2018 presenterat ett förslag för kommunerna om att ta fram nya taxor 
enligt en ny modell som anses modernare och som tar bättre hänsyn till att kommunerna 
arbetar där riskerna anses störst (behovsstyrd).

Livsmedelsverket har på gång ett nytt förslag om finansiering av livsmedelskontrollen. Denna 
bygger på att verksamhetsutövarna betalar i efterskott efter utförd kontroll. Den planeras vara 
i gång i januari 2020 och påminner till stora drag om ”Rättviksmodellen”.

Samhällsbyggnad menar att den bästa lösningen för kommunen inte är att välja att bygga ett 
system på en modell liknande ”Rättviksmodellen”, utan i stället att använda det nya material 
som tagits fram för miljöbalken (som bygger på verksamhetsutövarnas behov av tillsyn) samt 
det nya systemet för livsmedelskontroll när det är klart (som troligen kommer att bygga på 
efterfinansiering).
_______
Kommunledningsförvaltningens yttrande 28 september 2018
Näringslivsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att Piteå kommun inte ska välja att ändra 
tillsynsmodell baserat på ”Rättviksmodellen”.

Eftersom SKL nyligen presenterat ett förslag på nya taxor och en ny modell som innebär ett 
mer behovsstyrt arbetssätt samtidigt som Livsmedelsverket kommer att komma med ett nytt 
förslag på finansiering av livsmedelskontrollen (som mest troligt kommer bygga på någon 
form av efterfinansiering) bör vi avvakta dessa båda förslag innan något beslut till förändring 
tas.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Att kommunen har en kontinuerlig dialog med näringsidkare och företagare är otroligt 
viktigt för kommunens utvecklig. Det gäller även vid tillsynsverksamhet där kommunen ska 
ge näringslivet bra förutsättningar att leva upp till de krav och regler som gäller. Detta 
underlättas givetvis av en ömsesidig dialog. För att öka kunskapen om företagande och 
företagens förutsättningar har Piteå kommun och framför allt handläggare som jobbar nära 
näringslivet under 2018 deltagit i SKLs utbildning ”Förenkla helt enkelt” Utifrån den delen av 
motionen och samhällsbyggnads beskrivning av deras arbetssätt tycker jag att det kan anses 
färdigbehandlat.
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När det gäller hur avgifter ska utformas och debiteras delar jag samhällsbyggnads och 
näringslivsenhetens bedömning om att ett nytt avgiftssystem bör bygga SKLs och 
livsmedelsverkets framtagna modeller, som i sig är inspirerade av Rättviksmodellen så därför 
anser jag att även denna del av motionen kan anses färdigbehandlad.

Jag finner Rättvikmodellen tilltalande och det finns mycket i den som Piteå kommun kan 
inspireras av. Modellen bör dock anpassas både utifrån den senaste utvecklingen i samhället 
och de lokala förutsättningar som finns i Piteå. Arbetet med utformning av nytt avgiftssystem 
fortgår med de förutsättningarna så därför föreslår jag att kommunfullmäktige anser motionen 
i sin helhet som färdigbehandlad.”

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Marika Risberg (C), Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck (KD), Peter Arffman (L): Bifall 
till motionen.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §165 KS Motion (C) (M) (KD) (L) – Hållbar tillväxt och tillsyn med Rättviksmodellen
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§ 185
Medborgarförslag – FN minnessten
Diarienr 18KS331

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget - FN minnessten.

Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utforma och placera ut en 
installation för att hedra de pitebor som tjänstgjort i FNs tjänst.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag rubricerat enligt ovan som yrkar följande:

Uppföra en minnessten för de som gjort FN tjänst.

Dessutom anförs i medborgarförslaget:

Då jag vet att vi är flera medborgare I Piteå som gjort FN tjänst, tycker jag att kommunen 
precis som andra kommuner skulle uppföra en minnessten för de som gjort FN tjänst i fredens 
tjänst.

Det handlar om att vara stolta över de medborgare från Piteå eller inflyttade till Piteå som 
gjort freden en tjänst.
__________
Kommunfullmäktige har den 20 juni 1018, § 143, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 mars 2019
Kommunledningsförvaltningen ser inga hinder till att hedra de män och kvinnor som 
tjänstgjort för fred under FN flagg. En minnessten eller plakett skulle med fördel kunna 
placeras i någon av kommunens parker och uppdraget bör då åläggas Kultur- och 
fritidsnämnden. Utformning av monumentet bör ske i samråd med veteranföreningarna.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Jag tycker detta är ett bra medborgarförslag och jag håller till fullo med om att Piteå 
kommun bör hedra de modiga män och kvinnor som ställt upp för att bevara freden i FNs 
tjänst. Förslaget ligger väl i linje med Piteå kommuns övergripande mål att Piteå präglas av en 
samhällsgemenskap med mångfald som grund samt Piteås arbete med mänskliga rättigheter. 
Spontant tänker jag att Konstparken skulle kunna vara en lämplig plats och att en hyllning av 
våra medborgare som ställt upp i FN tjänst skulle kunna vara ett av konstverken i den. Exakt 
utformning och placering bör dock utredas vidare av Kultur- och fritidsnämnden.
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Jag föreslår att Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget samt ger Kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att utforma och hitta lämplig placering för detta monument.”

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

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 186
Interpellation (L) - Bygglovsprocessen
Diarienr 19KS249

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger interpellationen - Bygglovsprocessen, till senare tillfälle.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Ulf Lindström (L) har lämnat in Interpellation - 
Bygglovsprocessen, ställd till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Brith Fäldt (V). I 
interpellationen anförs följande:
 
Britt Fält svarade i KF 2019-03-18 att bygglovsprocessen är digitaliserad. Med anledning av 
det svaret vill jag ha klarhet i följande frågor
- Var loggar man in för att registrera bygglovsansökan ?
- Hur och var kan man följa ärendeprocessen?
- Hur registreras och infogas yttranden till ärendet ?
- Var loggar grannar in för att lägga till yttranden ?
- Vilka förvaltningar/bolag kan infoga yttranden digitalt till ärendet ?
- Vilket digitalt grafiskt verktyg används för infogande/förändring av byggnaden ?
- Finns det fasta mått eller förslag på byggnader i menyval för infogande i fastighetsskiss som 
bilaga till bygglovsansökan ?
- Finns det varningar med digitala hänvisningar om ansökan kräver tillstånd/yttrande av 
grannar när byggnad placeras för nära tomtgräns eller annan begränsande faktor (vatten, 
avlopp, kraftkabel) ?
- Hur många bygglovsansökningar har till dags dato gått genom det digitala systemet med 
fullständigt digitalt ärendehantering utan inscannade eller manuellt inskriven 
ansökan/handling av bygglovshandläggare ?
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Brith Fäldt (V) lämnar följande svar:
Lindström refererar till en debatt i kommunfullmäktige från mars 2019 och önskar 
kompletterande svar utifrån det.
Lindström ställer i sin interpellation en rad detaljerade frågor bland annat om vilka 
möjligheter som olika programvaror har och vilka tekniska lösningar som används i olika 
delar av bygglovsprocessen, framför allt i ansökningsprocessen.

Det vore mera korrekt vore att säga att vår bygglovsprocess är semi-digital idag. 
Verksamhetssystemet för handläggningen och mellanlagringen är digital, det som saknas är 
tekniken för ansökningsdelen och ett gemensamt e-arkiv.
Det finns idag olika ingångar för att söka bygglov. Fortfarande lämnar en del in 
pappershandlingar genom brev och personliga besök. Vi menar att det ska fortsatt vara 
möjligt för den som vill ha det så. Dessa ansökningar digitaliseras när de skannas till PDF för 
att kunna lagras i vårt elektroniska Verksamhetssystem och närarkiv som heter ByggR.
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De ansökningar som kommer i digital form som e-post skickas till ”fysiskplanering@pitea.se” 
med bilagor i PDF-format.  Ansökansformuläret ligger ute på hemsidan som en ifyllbar PDF 
och förs in som nytt ärende i verksamhetssystemet ByggR. Med 3 klick så kommer man åt 
information och blanketter för ansökan.

Att ByggR används som närarkiv bygger på kommunens dokumenthanteringsplan där man 
har godkänt det som mellanlagringsarkiv i väntan på det beslutade kommunala e-arkivet. Det 
innebär att inga pappershandlingar finns sedan 2018-10-01.

När ärendet är skapat, sköts handläggningen i verksamhetssystemet helt papperslöst. Däremot 
finns det inte ännu någon möjlighet för den sökande att följa ärendet på annat sätt än via mail 
eller ringa och fråga berörd handläggare.  Det fortsatta digitaliseringsarbetet i förvaltningen 
kommer på sikt att göra det möjligt. Från ansvarig avdelningschef på förvaltningen kommer 
besked att de tjänster som Ulf Lindström ställer frågor om kommer att finnas.
Tjänsteleverantören heter Sokigo och har systemlösningar för den kommunala marknaden och 
är marknadsledande i Sverige inom geografisk IT.
Leverantören erbjuder möjligheter för fortsatt utveckling av digitaliseringen i form av en 
molntjänst, Minut Bygg. Den ska göra det möjligt att knyta ihop molntjänsten med ByggR. 
När det är installerat klarar det att ge den sökande möjlighet att följa och komplettera ansökan 
under hela processens gång. Där är vi inte riktigt ännu.
 
Således sker idag mycket av den efterföljande kommunikationen med den sökande framför 
allt via e- post. Inkomna handlingar behöver en del handpåläggning, bland annat när det gäller 
remisser och yttranden. För att ta in utlåtanden från grannar så skickas de idag med vanliga 
brev. Kommunicering med andra myndigheter, t.ex. länsstyrelsen sker däremot elektroniskt.

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

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 187
Interpellation (SLP) - Strömgården
Diarienr 19KS261

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen - Strömgården, besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en Interpellation - 
Strömgården, ställd till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Brith Fäldt (V). I 
interpellationen anförs följande:
Bakgrund:
Det var inget fel på Strömgården utan tjänstemannen Jan Ställ fattade själv beslutet att riva 
huset för han tycker att samhällsutvecklingen kräver att man river hus.
Jag utgår från att det som skrivits i PiteåTidningen är korrekt eftersom ingen yrkat på någon 
korrigering av texten.
"Jan Ställs besked är tydligt:
- Det är samhällsutvecklingen med behov av nya lägenheter som har drivit fram det, 
fastigheten ska exploateras, säger han.
Det var alltså inget fel på Strömgården?
Nej. Det var han själv som fattade delegationsbeslut om rivning. Kommunen ansåg inte att det 
fanns någon passande verksamhet för Strömgården.

-I dag när vi exploaterar och bygger nytt så händer det att vi river gamla byggnader, säger 
han.
Inte heller Brith Fäldt (V), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, har några betänkligheter 
kring rivningen.
- Ska vi nu förtäta inne i stan så är den här tomten en av de få som finns kvar, eftersom även 
Stadstornet byggdes, säger hon. Hon förklarar att det intryck hon fått under ärendets gång är 
att statusen på byggnaden var väldigt dålig.
- Har man bedömt att byggnaden tjänat ut -fine, säger Brith Fäldt.

Under perioden 2016-2018 har kommunen investerat 1,2 miljoner kronor i Strömgården. 
Rivningen, som är en så kallad selektiv rivning, utförs av BDX och kostar 2,1 miljoner 
kronor. Fönster, dörrar och andra byggnadsdetaljer forslas till Bredviksberget för deponering, 
medan betong och tegel krossas till fyllnadsmassa, som ska användas på Haraholmen.
Stadsarkitekten Florian Steiner är kluven till rivningen.
- Det är både och. Strömgården var en intressant byggnad från sin tid. Den hade en intressant 
form.
- Här finns en möjlighet att skapa en ny bebyggelsestruktur som är mer kvartersformad. Vi 
försöker skapa en rutnätsstad. Vi förlorar en karaktärsbyggnad, men vinner en enhetlig 
stadskultur, säger Florian Steiner."
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1. Tycker du det är riktigt att innehavet av "delegationsrätten" berättigar att en tjänsteman kan 
fatta beslut på att riva helt hus som inte har något fel mer än att det i tjänstemannens ögon inte 
passar in i samhällsutvecklingen?
2. Hade det inte varit mer lämpligt att fråga kommunfullmäktige om ledamöterna i detta 
fullmäktige tycker det var ok att riva detta hus som inte har något fel men tydligen inte passar 
in i samhällsutvecklingen?
3. Hade det inte varit klokt att fråga invånarna av Piteå om de har eller hade haft några ideer 
om vad huset skulle kunna användas till?
4. Ven har beslutat att "stan" skall förtätas ännu mer?
4b. Är det inte på landsbygden byggnationer av nya lägenheter skall ske?
5. Tycker du att kommunen har väldigt gott om pengar? Utifrån att man kostat på 1,2 miljoner 
i investeringar i princip de två senaste åren. Rivningen kostar 2,1 miljoner. Dessutom kommer 
det kosta åtskilliga miljoner kronor för att bygga nytt.
6. Tycker du verkligen det är lämpligt att man river med den metod som BDX använt?Att 
forsla material för deponering hör till en svunnen tid. Men här skall tydligen fönster, dörrar 
och andra byggnadsdetaljer forslas till Bredviksberget för deponering.
7. Varför har man inte använt "Miljöanpassad selektiv rivning"? Vid "Miljöanpassad selektiv 
rivning" har man återvinning, dokumentation och miljöuppföljning.
8. De miljöaspekter som är viktiga vid rivning, och som vi måste ta hänsyn till för att 
rivningen ska bli miljöanpassad, är: • Materialhushållning och kretsloppstänkande Detta 
innebär att så mycket som möjligt av bygg- och rivningsavfallet ska återanvändas eller 
återvinnas. Återvinning kan innebära att materialet används i nya produkter eller att brännbart 
material används för energiutvinning. Materialåtervinning medför också energibesparing. 
Avfall som lämnas till deponi ska minimeras. Genom ökad återvinning kan uttag av ändliga 
resurser (till exempel naturgrus, järn) minskas. Sedan det farliga avfallet tagits bort, bör det 
resterande avfallet från rivningen sorteras noga så att man får "rena" avfallsfraktioner som 
möjliggör återvinning. Den noggranna sorteringen gör man bäst i form av källsortering på 
arbetsplatsen. "Selektiv rivning" är mest ett löst begrepp som verkar skifta från 
rivningsföretag till rivningsföretag. Utifrån de fotografier som PiteåTidningen publicerat så 
har man inte t ex tagit hand om tegelstenar för byggnadsändamål. Fönster med karmar, dörrar 
och åtskilligt som skulle kunna återanvändas krossas bara och kör till deponi. Det är ett stort 
slöseri och vittnar inte om någon återanvändningsfilosofi.
SKL har givet ut en handbok som just heter "Handbok för miljöanpassad rivning" 
https://webbutik.skl.se/biIder/artiklar/pdf/7164-317-9.pdf
9. Varför har man inte använt denna handbok? Eller rättare, varför har inte fastighetschefen 
fått sådan kunskap att BDX använt denna handbok.
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Brith Fäldt (V) lämnar följande svar:
A Nordins frågor rör två nämnders ansvar vilket försvårar svaret på interpellationen. Jag har 
som mottagare av interpellationen och ansvarig för svaret begärt in synpunkter av såväl 
ordförande som förvaltningschef på Fastighets o Service. Dessa finns inte med i sin helhet 
men de utgör en viktig del för att kunna ge ett tydligt svar på A Nordins frågor.
Enligt kommunens reglementen är det Fastighets och servicenämnden som är ansvariga för 
underhåll och förvaltning av Piteå kommuns ägda bebyggda fastigheter där inte underhåll 
och förvaltning uppdragits åt annan nämnd. Enligt reglementet ingår också ansvaret för köp 
och försäljning och rivning.
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Samhällsbyggnadsnämndens ansvar gäller i första hand innehav och försäljning av 
kommunalägd mark samt skötsel och underhåll på gator och vägar. Det preciseras på följande 
sätt i reglementet: Ansvarar för översiktlig planering och detaljplanering av användningen av 
mark och vatten samt övrig fysisk planering, varvid dock översiktsplanearbetet åvilar 
kommunstyrelsen. Nämnden skall därvidlag förbereda ärenden inför kommunfullmäktiges 
ställningstagande samt verkställa kommunfullmäktiges beslut. 
Det förtydligas i §7:  Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för markanvisning för etablering 
på kommunens mark i överensstämmelse med Översiktsplanen eller i enlighet med gällande 
detaljplan.

1. Nämnderna och tjänstemannaorganisationen har således ett ansvar för att tolka och 
verkställa kommunfullmäktiges beslut. Det som är styrande och vägledande för 
utvecklingen av byggandet i centrala staden har bestämts av kommunfullmäktige. Det 
finns antaget dels av en riktlinje för byggande på Häggholmen dels i ÖP 2030,
Med dessa övergripande beslut i ryggen fattar nämnden och förvaltningschef de beslut 
som faller inom respektive delegationsområde.
Tjänstepersonen är helt styrd av innehållet i de beslut som beslutande organ fattar och 
tar inte beslut utifrån eget tyckande.

2. Kommunfullmäktige har i ÖP2030 och i ”Riktlinjer för bebyggelse Piteå centrum, 
Häggholmen” (antagen i KF juni 2012) uttryckt sin vilja över hur stadens centrum ska 
utformas och utvecklas. Beslutet om avyttring och rivning av fastigheten på fattades 
av samhällsbyggnadsförvaltningen och delegationsbeslut om rivning av Jan Ställ.
Byggnaden hade inte de kvaliteter, varken tekniska eller planlösningsmässiga, som 
innebär att den var värd att bygga vidare på. Det konstaterade också exploatören, som 
hade valet att förvärva fastigheten med eller utan byggnad, de valde det sistnämnda. 
Fastigheten hade också ett lågt bokfört värde (500 tkr) vilket visar att inga större 
reinvesteringar genomförts under senare år.

I oktober 2017 antogs detaljplanen för Kvarteret Vargen av kommunfullmäktige och 
där framgår mycket tydligt att etapp 2 kan starta först efter det att Strömgården rivits.
Som underlag för framtagande av planhandling har varit Riktlinjer för bebyggelsen 
Piteå centrum - Häggholmen, Gestaltningsprinciper Kvarteret Vargen, Bullerutredning 
samt Solstudie.
I protokollet framgår att Anders Nordin var närvarande vid sammanträdet och att det 
var ett enigt fullmäktige som antog den aktuella detaljplanen.

3. Invånarna i Piteå har varit involverade i dialogarbetet med att ta fram underlag och 
synpunkter för beslut om ÖP2030 där Strömgården ingår.
 

4. Det framgår tydligt i ÖP2030. ”Stark stadskärna” att centrum ska stärkas genom 
tillkomst av större exploateringsområden inom befintlig stadsstruktur och att nya 
större kvarter för fler bostäder ska skapas.
4b. Ja, det framgår i Bostadsförsörjningsprogrammet att för att kunna få bygga 
bostäder på kommunens mark i centrumlägen på Häggholmen så ställs ett motkrav att 
10 % ska byggas utanför centrum, i landsbygd.
Det innebär att det således är både i centrum och i landsbygd som tillkommande 
bebyggelse ska ske. Det kan nämnas att BD Bygg sedan tidigare har byggt 
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flerfamiljshus i Hortlax och har option på att bygga lägenheter i den pågående 
etableringen av bostadsområdet på Ljungheden i Bergsviken.
 

5. Rent generellt kan jag väl säga att Piteå Kommuns budget och verksamhet omfattar 
enormt stora nominella värden. Det handlar om nära 3 miljarder kronor och av dessa 
så överförs det mesta av dem till de lagstadgade verksamheterna. Cirka 80 % av den 
totala budgeten går till vård, skola och omsorg. Den del som går till skötsel och 
underhåll av fastigheter och annat är förhållandevis litet i sammanhanget. När det 
gäller kostnaderna för tidigare investeringar som gjorts på fastigheten på Kvarteret 
Vargen så har det varit hyresgästanpassningar för de verksamheter som, över tid, har 
haft verksamhet i lokalerna, bland annat för att lösa akuta behov. Alla dessa kostnader 
har lagts på hyran.

6. Jag har absolut inget mandat att ha synpunkter på de rivningsmetoder som används. 
De frågor och funderingar som ställs av interpellanten ska ställas till företrädarna för 
Fastighets o Serviceförvaltningen alternativt BDX, som upphandlats för att utföra 
rivningen

7– 9)De här frågorna är frågor som jag har mandat att svara på. För övrigt tycker jag att det är 
direkt kränkande att påstå att fastighetschefen saknar den kunskap som behövs för att göra 
rivningar.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Bilder till Interpellation (SLP) - Strömgården
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§ 188
Anmälda delgivningar
Diarienr 18KS1

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av anmälningarna.

Anmälda delgivningar
 Pressmeddelande-Bussgods i Norrbotten avvecklas  (dnr  19KS1-6)

 Skrivelse-angående granskning av investeringsprocessen i de kommunala bolagen.  (dnr  18KS463-3)

 Ny ersättare (L) för ledamot i kommunfullmäktige  (dnr  18KS602-17)

 Ny ledamot/ersättare (SJV) för ledamot i kommunfullmäktige  (dnr  18KS602-18)

 Årsredovisning samt styrelsens ansvarsfrihet för 2018 Samordningsförbundet Activus  (dnr  19KS390-1)

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 189
Val av ledamöter och ersättare - Fastighets- och servicenämnden 
2019-2022
Diarienr 18KS608

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Mats Erikssons (V) avsägelse.
 
Kommunfullmäktige utser Lena Nordkvist (V) till ersättare i Fastighets- och servicenämnden 
för resterande del av mandatperioden.

Ärendebeskrivning
Mats Eriksson (V) har 2019-05-31 avsagt sig uppdraget som ersättare i Fastighets- och 
servicenämnden.
 
Vänsterpartiet nominerar Lena Nordkvist (V) till ersättare i Fastighets- och servicenämnden 
för resterande del av mandatperioden.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 190
Motion (L) (SLP) (KD) (SD) - Subventionera varmbad för 
funktionshindrade och äldre
Diarienr 19KS339

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen - Subventionera varmbad för funktionshindrade och 
äldre, till Kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamöter Ulf Lindström (L), Anders Nordin (SLP), Helén Lindbäck 
(KD) och Robert Håkansson (SD) har lämnat in en motion - Subventionera varmbad för 
funktionshindrade och äldre.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Motion (L) (SLP) (KD) (SD) - Subventionera varmbad för funktionshindrade och äldre
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§ 191
Motion (M) - Fria arbetsskor till personal inom äldreomsorgen
Diarienr 19KS408

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen - Fria arbetsskor till personal inom äldreomsorgen, 
till Kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Ellinor Sandlund (M) har inkommit med en motion - Fria 
arbetsskor till personal inom äldreomsorgen.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 192
Medborgarförslag - Gallring vid E4 nedanför Stenbackens trähus 
samt nya industriområdet i Maran Hortlax
Diarienr 19KS315

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Gallring vid E4 nedanför Stenbackens 
trähus samt nya industriområdet i Maran Hortlax, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Gallring vid E4 nedanför Stenbackens trähus samt 
nya industriområdet i Maran Hortlax.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Gallring vid E4 nedanför Stenbackens trähus samt nya industriområdet 

i Maran Hortlax
 Medborgarförslag - Gallring vid E4 nedanför Stenbackens trähus samt nya industriområdet 

i Maran Hortlax
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§ 193
Medborgarförslag - Upprustning av fasaden på "Ladan" 
Prästgårdsgatan 23
Diarienr 19KS316

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Upprustning av fasaden på "Ladan" 
Prästgårdsgatan 23, till Fastighets- och Servicenämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Upprustning av fasaden på "Ladan" Prästgårdsgatan 
23.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Upprustning av fasaden på "Ladan" Prästgårdsgatan 23
 Medborgarförslag - Upprustning av fasaden på "Ladan" Prästgårdsgatan 23
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§ 194
Medborgarförslag - Fartgupp vid utfart gång-och cykelväg Kurirvägen 
1 och 3 samt fartgupp vid skolans parkering
Diarienr 19KS346

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Fartgupp vid utfart gång-och cykelväg 
Kurirvägen 1 och 3 samt fartgupp vid skolans parkering, till Samhällsbyggnadsnämnden för 
beslut.

Ärendebeskrivning
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Fartgupp vid utfart gång-och cykelväg Kurirvägen 1 
och 3 samt fartgupp vid skolans parkering.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Fartgupp vid utfart gång-och cykelväg Kurirvägen 1 och 3 samt 

fartgupp vid skolans parkering-och cykelväg
 Medborgarförslag - Fartgupp vid utfart gång-och cykelväg Kurirvägen 1 och 3 samt 

fartgupp vid skolans parkering
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§ 195
Medborgarförslag - Hundpark
Diarienr 19KS361

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Hundpark, till Kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Hundpark.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Hundpark
 Medborgarförslag - Hundpark
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§ 196
Medborgarförslag - Ordna säker cykelmiljö för pendlare pensionärer 
motionärer och ungdomar i Norrfjärden
Diarienr 19KS406

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Ordna säker cykelmiljö för pendlare 
pensionärer motionärer och ungdomar i Norrfjärden, till Samhällsbyggnadsnämnden för 
beslut.

Ärendebeskrivning
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Ordna säker cykelmiljö för pendlare pensionärer 
motionärer och ungdomar i Norrfjärden

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Ordna säker cykelmiljö för pendlare pensionärer motionärer och 

ungdomar i Norrfjärden
 Medborgarförslag - Ordna säker cykelmiljö för pendlare pensionärer motionärer och 

ungdomar i Norrfjärden
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§ 197
Medborgarförslag - Spårviddshinder Räkstigen
Diarienr 19KS415

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Spårviddshinder Räkstigen till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Spårviddshinder Räkstigen.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Spårviddshinder Räkstigen
 Medborgarförslag - Spårviddshinder Räkstigen
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§ 198
Medborgarförslag - Lekpark på Norra Rosvik
Diarienr 19KS416

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget - Lekpark på Norra Rosvik till 
Kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Lekpark på Norra Rosvik.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Lekpark på Norra Rosvik
 Medborgarförslag - Lekpark på Norra Rosvik
 Kompletteringar till medborgarförslaget med text och bilder
 Lista med namn som ställer sig bakom medborgarförslaget
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§ 199
Medborgarförslag - Behåll lokalen Hemlunda som dans- och 
aktivitetslokal för Piteås och närliggande kommuners invånare
Diarienr 19KS420

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Behåll lokalen Hemlunda som dans- 
och aktivitetslokal för Piteås och närliggande kommuners invånare, till Kommunstyrelsen för 
beslut.

Ärendebeskrivning
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Behåll lokalen Hemlunda som dans- och 
aktivitetslokal för Piteås och närliggande kommuners invånare.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Behåll lokalen Hemlunda som dans- och aktivitetslokal för Piteås och 

närliggande kommuners invånare
 Medborgarförslag - Behåll lokalen Hemlunda som dans- och aktivitetslokal för Piteås och 

närliggande kommuners invånare
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§ 200
Medborgarförslag - Gratis busskort för pensionärer från 67 år med 
lokaltrafiken i Piteå kommun
Diarienr 19KS422

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Gratis busskort för pensionärer från 67 
år med lokaltrafiken i Piteå kommun, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Gratis busskort för pensionärer från 67 år med 
lokaltrafiken i Piteå kommun.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Lage Hortlund (SD): Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beredning.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Gratis busskort för pensionärer från 67 år med lokaltrafiken i Piteå 

kommun
 Medborgarförslag - Gratis busskort för pensionärer från 67 år med lokaltrafiken i Piteå 

kommun
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Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 201
Medborgarförslag - Rusta upp och underhålla lekplatsen i 
Hemmingsmark
Diarienr 19KS428

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Rusta upp och underhålla lekplatsen i 
Hemmingsmark, till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Rusta upp och underhålla lekplatsen i 
Hemmingsmark.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Rusta upp och underhålla lekplatsen i Hemmingsmark
 Medborgarförslag - Rusta upp och underhålla lekplatsen i Hemmingsmark
 Namninsamling ställer sig bakom medborgarförslaget
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