
(1 av 385)

 

 

   

     

       

  

  

  

     

        

        

    
  

       

             

Sammanträdesprotokoll 1 (61) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

Plats och tid Sessionssalen kl. 13:00-18:10 

Beslutande Se sida 2 

Övriga deltagare Se sida 2 

Utses att justera Ferid Letic (S) 
Marika Risberg (C) 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, 2019-09-30 kl. 08:00 

Paragrafer §§202-233 

Sekreterare Maria Öman 

Ordförande Stefan Askenryd (S) 

Justerande Ferid Letic (S) Marika Risberg (C) 

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-09-23 

Anslags uppsättande 2019-09-30 Anslags nedtagande 2019-10-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift/anslaget av Maria Öman 



 

 

   
    
     

  
    

  
  

  
  

   
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

    
  

  
  

  
    
   

  
  
  
  
  
  

  
  

       

      
 

  
  

   
   

  

Sammanträdesprotokoll 2 (61) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(2 av 385)
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§ 202 
Motion (C) – Enskilda vägar 
Diarienr 17KS817 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen - Enskilda vägar, färdigbehandlad. 

Reservationer 
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), 
Kristin Jonsson (C), Bo Andersson (C), Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), Ulf 
Lindström (L), Joel Viklund (SLP) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Marika Risberg (C) och Majvor Sjölund (C) har inkommit 
med ovan rubricerade motion och yrkar följande: 

Piteå kommun gör en översyn av vilka enskilda vägar som skulle vara lämpliga för 
kommunen att överta. 

En kostnadsberäkning görs av vad detta skulle innebära för kommunen att överta dessa vägar 

Dessutom anförs i motionen: 

I vår kommun finns det en stor andel enskilda vägar i olika konstellationer som underhålls 
och driftas av vägföreningar, vägsamfälligheter eller enskilda fastighetsägare. I andra 
kommuner har kommunen övertagit skötseln av de enskilda vägarna samt även de statliga 
bidragen som t ex Skellefteå kommun. 

Snöskottning och underhåll av vägarna sköts av de som äger vägarna. Bidrag för underhåll 
kan sökas från Trafikverket och kommunen. Bidragen ges under förutsättning att vägen hålls 
öppen för allmänheten. Under åren har kraven för utförandet av underhåll ökat medan 
bidragen minskat. Föreningarna som ska sköta vägunderhållet, har ofta inte den kompetens 
eller de resurser som krävs. 

Att dessa vägar fortsättningsvis kan hålla god standard och hållas öppna är viktigt både för 
privata och näringsidkare, främst på landsbygden där dessa vägar företrädesvis ligger. 

För att likställa medborgare som bor vid enskilda vägar med medborgare som bor vid 
kommunala vägar så bör en översyn göras. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige har den 18 december 2018, § 321, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, antaget den 17 januari 2019, §24 
Samhällsbyggnadsnämnden fick 2017-06-26 i uppdrag att utreda de kommunala 
bidragsnormerna för enskilda vägar och vilka förutsättningar det finns för Piteå kommun att 
överta enskilda vägar. Kommunfullmäktige antog 2018-11-28 det styrande dokumentet 
”Bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar”. Bestämmelserna gäller från och 
med 2019-01-01. 

Samhällsbyggnadsnämnden tog 2017-12-21 emot en remiss från kommunstyrelsen om en 
motion där företrädare från Centerpartiet yrkar på att Piteå kommun ska göra en översyn av 
vilka enskilda vägar som är lämpliga för kommunen att överta samt att kommunen tar fram en 
kostnadsberäkning av vad det skulle innebära för kommunen att överta dessa vägar. 
Samhällsbyggnad har i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut väntat med ett förslag till 
svar på motionen. 

Samhällsbyggnad har utrett förutsättningarna för de yrkanden som nu ligger till grund för
denna motion. Utredningen framgår av bilaga ”Övertagande enskilda vägar” och innehåller 
samhällsbyggnads bedömning av de för- och nackdelar som aktualiseras beroende på vilken 
typ av enskild väg som kommunen vill, bör eller har för avsikt att överta. Av utredningen kan 
det konstateras att ett eventuellt övertagande av enskilda vägar, oberoende av vilka enskilda 
vägar som är föremål för ett sådant övertagande, blir kostsamt för kommunen i fråga om såväl 
ekonomiska som personella resurser. 

I en statlig utredning om ”bidrag och regler för enskild väghållning”, SOU 2001:67, framhålls 
på vilka grunder valet av väghållare bör ske. Faktorer så som ökad trafikmängd, ökad andel 
främmande trafik, större andel tung trafik etc. ökar de generella standardkraven på 
väghållningen. I takt med att kraven växer bör således en översyn av lämplig väghållare ske. 
Som en följd av ovan nämnda utredning presenterade Trafikverket, i samråd med 
Riksförbundet enskilda vägar och Sveriges kommuner och landsting, en projektrapport
”Översyn väghållningsansvar” 2012-10-22, där man kommit fram till en gemensam målbild 
gällande ansvarsfördelningen. Ett lågtrafikerat vägnät som främst är till nytta för enskilda 
fastighetsägare på landsbygden bör omfattas av enskild väghållning, vägar som har större 
betydelse för den allmänna trafiken bör omfattas av statlig väghållning och vägar inom 
tätorter, med undantag för det övergripande statliga vägnätet, bör omfattas av kommunal 
väghållning. 

En annan aspekt som bör förtydligas när man diskuterar ett eventuellt övertagande av enskilda 
vägar är det formella ansvaret för väghållningen. En kommun kan bara formellt sett ansvara 
för väghållningen i ett område som är detaljplanelagt med kommunalt huvudmannaskap för 
allmän plats. Detta innebär att om Piteå kommun har för avsikt att överta det formella 
ansvaret över en enskild väg krävs antingen en detaljplaneändring i ett område som är 
detaljplanelagt med enskilt huvudmannaskap eller att detaljplanelägga fler områden med 
sammanhängande bebyggelse utifrån de förutsättningar som anges i plan- och bygglagen. 
Genom det övertagna väghållningsansvaret får kommunen formell rätt att lösa vägmark samt 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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att bygga om och förbättra vägarna. En konsekvens av detta är att rätten till ett eventuellt 
statligt bidrag upphör. 

Samhällsbyggnad bedömer att ett fortsatt ekonomiskt stöd till enskild väghållning innebär en 
mer likabehandlande, rättvis och rättssäker behandling av medborgares rätt till bidrag enligt 
de nya bestämmelserna. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen anser motionen (C) om enskilda 
vägar färdigbehandlad. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 18 februari 2019 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att samhällsbyggnad i sitt yttrande genomfört de av 
motionen efterfrågade åtgärderna. Det ingår sedan i samhällsbyggnadsnämndens 
grunduppdrag att tillsammans med trafikverket och enskilda vägföreningar bedöma löpande i 
fall enskilda vägar till så stor del nyttjas för allmän trafik att de bör byta huvudman. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-06 § 136 att minoritetsåterremittera motionen för att 
utreda vilka enskilda vägar som skulle vara lämpliga för kommunen att överta driften av. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 15 augusti 2019 
Motionens yrkande är att Piteå kommun gör en översyn av vilka enskilda vägar som skulle 
vara lämpliga för kommunen att överta, vilket är precis samma som återremissen efterfrågar. 

Motiveringen till en återremiss kan inte vara samma som motionen efterfrågar då det skulle 
innebära ett minoritetsbifall till motionen. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att 
samhällsbyggnad genom att redovisa förutsättningarna och processen för eventuella 
övertaganden av enskilda vägar visat på att det i dagsläget inte finns några enskilda vägar som 
är aktuella för kommunalt övertagande och därmed redan besvarat motionen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår fortsatt att kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Min ståndpunkt sedan återremissen 10 maj har inte förändrats. Motionärerna tar i sin motion 
upp en angelägen fråga. Samhällsbyggnad har i sitt yttrande lyft upp såväl de fördelar som 
nackdelar som finns med ett övertagande av enskilda vägar till kommunal regi. Det visar 
bland annat på avsevärda kostnadsökningar och risk att det statliga bidraget försvinner i fall 
kommunen tar över huvudmannaskapet för dessa vägar. Vi vet att vi har stora utmaningar 
framför oss för att säkra välfärden och att i det läget ta på sig större kostnader och ansvar, som 
går utöver det kommunala uppdraget och den gemensamma målbild som finns mellan 
Sveriges kommuner, Trafikverket och Riksförbundet för enskilda vägar, skulle inte vara 
ansvarsfullt. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Jag tycker fortfarande att den utredning som samhällsbyggnad tagit fram ger ett fullgott 
underlag för att göra ställningstaganden och föreslår därför att kommunfullmäktige anser 
motionen färdigbehandlad.” 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S) och Brith Fäldt (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Majvor Sjölund (C), Helén Lindbäck (KD) och Anders Nordin (SLP): bifall till motionen. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 203 
Interpellation (L) - Bygglovsprocessen 
Diarienr 19KS249 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationen - Bygglovsprocessen, besvarad. 

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 Kommunfullmäktige 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 ? 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-06 § 149 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen - Bygglovsprocessen, får ställas till 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Brith Fäldt (V). 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande besvarar om möjligt interpellationen vid nästa 
sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-04 § 186 
Kommunfullmäktige bordlägger interpellationen - Bygglovsprocessen, till senare tillfälle. 

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 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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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. 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): bifall till förslaget. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 204 
Renodling fastigheter inom kommunkoncernen 
Diarienr 19KS473 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Piteå kommun köper respektive säljer fastigheter inom Piteå 
kommunkoncern enligt bilaga - Renodling fastigheter. 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga köp ska slutas under perioden från den 1 oktober 
2019 till den sista mars 2020, till den köpeskilling som anges i bilaga - Renodling fastigheter. 

Kommunfullmäktige uppmanar Piteå Näringsfastigheter AB och AB PiteBo att genomföra 
nödvändiga beslut och medverka till genomförandet av beslutet. 

Kommunfullmäktige ger Fastighets- och servicenämnden i uppdrag att återrapportera 
beslutets effekter under år 2022. 

Reservationer 
Anders Nordin (SLP), Joel Viklund (SLP), Magnus Häggblad (SD) och Ulf Lindström (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 
Inom Piteå kommunkoncern finns tre fastighetsägare; Piteå kommun, AB PiteBo och Piteå 
Näringsfastigheter AB (PNF AB). I dagsläget äger och förvaltar varje fastighetsägare inte 
bara fastigheter som tillhör den egna kärnverksamheten (kommunal kärnverksamhet, 
näringsfastigheter eller bostadsfastigheter) utan även fastigheter som tillhör de andra två 
fastighetsägarnas kärnverksamheter. 

KPMG AB har på uppdrag av Piteå kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning av kommunens kapital i form av fastigheter. Av revisionsrapport daterad januari 
2017 framgår att KPMG AB bedömt att kommunens rutiner vad gäller underhållet av kapital i 
form av fastigheter/lokaler i nuläget inte är tillräckliga. 

KPMG AB har i ett antal punkter lämnat rekommendationer till Piteå kommun om åtgärder i 
syfte att bland annat stärka den interna kontrollen. KPMG har vidare förklarat att de bedömer 
att rutinerna kommer att vara tillräckliga om åtgärder sker i enlighet med rekommendationen. 
Genomförandet av en renodling av kommunkoncernens fastighetsbestånd var en viktig punkt 
i rekommendationen. ”Renodling av verksamheter bör ske, dvs fastigheter och lokaler av 
samma karaktär bör samlas hos kommunen respektive de kommunala bolagen (AB PiteBo 
och PNF AB) så att helheten blir tydligare. I nuläget finns vissa fastigheter/lokaler inom AB 
PiteBo och PNF AB som borde ligga hos kommunen och vice versa.” 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Fastighets- och servicenämndens ordförande gav den 19 april 2017, med stöd av beslut i 
Fastighets- och servicenämnden (17FSN40), uppdrag till Fastighets- och serviceförvaltningen 
att utreda en renodling i enlighet med kommunrevisionens och KPMG AB:s rekommendation. 

En styrgrupp utsågs bestående av en politisk representant från Fastighets- och 
servicenämnden, AB PiteBo, PNF AB och kommunledningen. En utredningsgrupp utsågs 
bestående av tjänstepersoner från Fastighets- och serviceförvaltningen, AB PiteBo, PNF AB 
samt ekonom Piteå Kommunföretag AB. 

Utredningsgruppen har beaktat följande: 
Kommunallagens 11 kap 1 § uppställer krav på att kommunen ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i verksamhet som överlämnats till kommunala bolag. Till 
begreppet god ekonomisk hushållning hör att säkerställa att kommunens tillgångar underhålls 
och vårdas på ett korrekt sätt. 

Piteå kommun bedriver kommunal kärnverksamhet. Fastighets- och servicenämnden förvaltar 
de fastigheter som ägs av kommunen där kommunal kärnverksamhet bedrivs. För kommunens 
verksamhet gäller de kommunalrättsliga principerna, däribland självkostnadsprincipen (KL 
2:6). 

AB Pitebo är ett helägt kommunalt dotteraktiebolag vars verksamhet har som ändamål att 
främja bostadsförsörjningen i Piteå kommun. Av lagen (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag följer att bolaget ska bedriva sin verksamhet enligt 
affärsmässiga principer. 

PNF AB är ett helägt kommunalt dotteraktiebolag vars verksamhet har som ändamål att verka 
för en god tillgång på industri-, kontors- och affärslokaler i Piteå kommun. Av lagen 
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter följer att bolaget ska bedriva sin verksamhet 
enligt affärsmässiga principer. 

Fastighetsägarna inom kommunkoncernen bedriver således fastighetsförvaltning för olika 
ändamål. De olika ändamålen kräver olika typer av kompetens vid förvaltning av 
fastigheterna. Förvaltning av fastigheter som används till uthyrning av bostäder kräver annan 
kompetens än t.ex. fastigheter som används som skola/idrottslokal eller lokaler till 
näringslivet, vad gäller metoder, verktyg och arbetssätt. 

Förslaget till beslut innebär en renodling av fastighetsbeståndet på så sätt att respektive 
fastighetsägare i högre grad äger och förvaltar fastigheter inom sin kärnverksamhet. Enstaka 
fastigheter innehåller blandad verksamhet där renodling är svår att uppnå, t.ex. förvaltar AB 
PiteBo fastigheter med bostäder på de övre planen och verksamhetslokal eller näringslokal på 
bottenplan. Dessa omfattas inte av förslaget till beslut. Fastigheter på vilka rivning planeras 
inom en tioårsperiod omfattas inte heller av förslaget. 

Konsekvenser av en renodling 
För kommunal verksamhet 
- Fastigheter och lokaler av samma karaktär samlas hos samma fastighetsägare. Det blir 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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tydligare för medborgaren/verksamheten/företaget vem de ska vända sig till i ärenden 
gällande fastigheter. 

- Leder till bättre och mer effektiv fastighetsförvaltning på kort och lång sikt eftersom varje 
fastighetsägare förvaltar fastigheter inom sin kärnverksamhet. Förvaltandet kan 
standardiseras, kompetens och verksamhetssystem kan nyttjas fullt ut. 

- Innebär även standardisering av hyresvillkor, vilket underlättar för Piteå kommuns 
kärnverksamhet vad gäller gränsdragning, felanmälning och hyresprocessen. 

- Det blir lättare för medborgarna att förstå hur verksamhet bedrivs och fastigheter förvaltas. 
Underlättar medborgarnas kontroll och utkrävande av ansvar. 

- Konsekvenser gällande Ombildningslagen 

Ekonomiska konsekvenser 
Angiven köpeskilling för respektive fastighet motsvarar fastighetens marknadsvärde. 
Marknadsvärdering avseende respektive fastighet är upprättad av extern fastighetsvärderare 
som är specialiserad på kommersiella fastigheter och har kunskap om den lokala marknaden. 

De sammantagna ekonomiska effekterna av fastighetsaffärerna innebär att de två bolagen 
totalt gör en reavinst med 45,3 mkr och Piteå kommun en reavinst på 13,8 mkr. Detta innebär 
också att avskrivningsunderlagen på fastigheterna ökar med motsvarande belopp gentemot 
bokfört värde före ägarbytet. De sammantagna fastighetsaffärerna före skatter och 
regleringskostnader innebär ett likvidöverskott för AB PiteBo med 61,3 mkr och för PNF AB 
med 32,4 mkr. I motsvarande mån minskar Piteå kommuns likvida medel med 93,7 mkr. 
Transaktionerna sker inom det övergripande kommunkoncernkontot vilket initialt innebär att 
kommunkoncernens likvida medel inte förändras. 

Affärerna innebär att AB PiteBo och PNF AB tillförs likvida medel som i en förlängning kan 
användas till kommande investeringar utan att bolagen behöver ta upp nya banklån. Detta 
medför lägre räntekostnader och att tidpunkten för när bolagen inte längre kan göra fulla 
avdrag för räntekostnader förskjuts framåt i tiden. 

För kommunens del minskar de likvida medlen, vilket i en förlängning och i takt med stora 
kommande investeringar kan innebära att tidpunkten för när kommunen behöver ta upp lån 
tidigareläggs. 

Reavinsterna i bolagen medför därutöver en skattekostnad på 10,6 mkr medan det för 
kommunens del inte uppstår någon skattekostnad. Utgift för stämpelskatt tillkommer för 
bolagen med 1,4 mkr och för Piteå kommun med 0,9 mkr. 

Fastighetsaffärerna innebär därutöver kostnader för köpare och säljare som ska fördelas enligt 
följande. Säljaren betalar kostnad för värdeutlåtande marknadsvärdesbedömning och kostnad 
för eventuell avstyckning. Köparen betalar kostnad för lagfart och fastighetsreglering. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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För kommunens kärnverksamhet innebär Piteå kommuns köp av fastigheter att 
självkostnadsprincipen kommer att tillämpas vid uthyrning av dessa fastigheter till skillnad 
från tidigare. 

Sammanfattande bedömning 
Förslaget förbättrar kommunens möjlighet att uppnå god ekonomisk hushållning. Förväntande 
vinster på sikt - ekonomiska och organisatoriska - vad gäller fastigheterna överväger initiala 
ekonomiska nackdelar i form av transaktionskostnader m.m. 

Förslaget uppfyller kommunrevisionens rekommendation och bedöms nödvändigt att 
genomföra. 

Fastighets- och servicenämndens beslut 2019-06-25 
Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Piteå kommun ska 
a) Köpa de fastigheter som framgår av bilaga 5 av Piteå Näringsfastigheter AB, 
b) Köpa de fastigheter som framgår av bilaga 6 av AB PiteBo, 
c) Sälja de fastigheter som framgår av bilaga 7 till Piteå Näringsfastigheter AB, och 
d) Sälja de fastigheter som framgår av bilaga 8 till AB PiteBo. 

Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om följande villkor för 
överlåtelserna: 
e) Samtliga köp ska slutas under perioden från den 1 oktober 2019 till den sista mars 2020. 
f) Respektive fastighet ska överlåtas till den köpeskilling som anges för fastigheten i bilaga 5-
8. 

Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att lämna speciella 
ägardirektiv till PNF AB och AB PiteBo om att medverka till punkt a) -f ) ovan. 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Majvor Sjölund (C), Lena Vikberg (S), Torgny Långström (C), Per
Lönnberg (V), Robert Håkansson (-), Johnny Åström (SJV): bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

Magnus Häggblad (SD) och Anders Nordin (SLP): avslag till Kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Renodling fastigheter 
 §202 KS Renodling fastigheter inom kommunkoncernen 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 205 
Reglemente för bokföring och redovisning 
Diarienr 19KS441 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för bokföring och redovisning. 

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 kommunens 
redovisningsreglemente uppdaterats och anpassats i syfte att harmonisera med nytt regelverk. 

Titel på reglementet är ändrat från Redovisningsreglemente till Reglemente för bokföring och 
redovisning. 

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

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

Beslutsunderlag 
 Reglemente för bokföring och redovisning 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 206 
Reglemente för attest 
Diarienr 19KS442 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för attest. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens Attestreglemente har uppdaterats och aktualiserats. Den största förändringen är 
att ett avsnitt med tillämpningsanvisningar, som tidigare varit en del av reglementet, nu 
exkluderas för att bättre följa kommunens generella struktur för styrande dokument. 

Tillämpningsanvisningarna kommer framöver vara ett eget styrande dokument på 
anvisningsnivå. 

Titel på reglementet ändras från Attestreglemente till Reglemente för attest. 

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

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

Beslutsunderlag 
 Reglemente för attest 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 207 
Sammanträdesplan 2020 
Diarienr 19KS369 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan för Kommunfullmäktige för 2020. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för år 2020 har upprättas för Kommunstyrelsen inklusive
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott samt för Kommunfullmäktige. Önskemål om 
utskick av kallelse sju dagar innan sammanträden för Kommunstyrelsen har beaktats i 
planeringen. 

Dessutom har förslag tagits fram till Årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter och 
undersökningar för kommunen och kommunkoncernen för år 2020. 

Årsplanen/tidplanen är framtagen utifrån förslaget till 2020 års sammanträdesplan, då 
budgeten behandlas i maj/juni och beslutas av Kommunfullmäktige under november. 
Fastställande av skattesats sker även av Kommunfullmäktige i november. 

Årsplanen innehåller tidplaner för årsredovisning/bokslut, månadsrapport, fördjupad 
månadsrapport, delårsrapport, budget/VEP, fastställande av budget/VEP inklusive skattesats, 
undersökningar och medborgardialoger. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att beslut om Kommunstyrelsens egen del i 
delårsrapporten delegeras till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott för att 
Kommunstyrelsen ska kunna godkänna/fastställa sin egen del i delårsrapporten innan hela 
delårsrapporten tas upp till beslut, dvs genomför uppsiktsplikten över nämnderna för 
Kommunstyrelsen. 

Sammanträdesdagarna med Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige stämmer med förslaget till sammanträdesplan för 
år 2020. 

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

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

Beslutsunderlag 
 Årsplan-tidplan ekonomi 2020 
 Sammanträdesplan 2020 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 208 
Ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet Norrbottens 
Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM) för verksamhetsåret 2018 
Diarienr 19KS474 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet. 

Jäv 
Helena Stenberg (S), Majvor Sjöström (C) och Johnny Åström (SVP) anmäler jäv och deltar 
inte i överläggningar och beslut av ärendet. 

Anteckning
Anders Nordin (SLP) meddelar att han avstår från att delta i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Av Regionfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
Kommunalförbundet under året. 

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns 
en tillräcklig intern kontroll. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva 
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 

Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Att förbundsdirektionen har bedrivit verksamheten på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt. 

Att förbundsdirektionens interna kontroll i allt väsentligt har varit tillräcklig. 

Att förbundsdirektionen har bedrivit verksamheten delvis på ett från ekonomisk synpunkt 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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tillfredsställande sätt. 
Revisorerna tillstyrker: 
Att förbundsdirektionen godkänner årsredovisning för år 2018. 

Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna 
i densamma. 

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

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

Beslutsunderlag 
 Protokoll årsstämma Länstrafiken Norrbotten AB 
 Granskningsrapport 2018 - Länstrafiken i Norrbotten AB 
 Granskningsrapport 2018 - Bussgods i Norrbotten AB 
 Granskningsrapport 2018 - Norrtåg AB 
 Granskningsrapport 2018 - Serviceresor i Norr AB 
 Revisionsberättelse 2018 - Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivmyndighet 

(RKM)bottens läns Kollektivmyndighet (RKM) 
 Granskning avtalshantering - Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivmyndighet 

(RKM) 
 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 
 Revisorerna - Granskning av förbundets verkställande organ 
 Bussgods i Norrbotten Aktiebolag - Årsredovisning 
 Årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB 
 Norrtåg AB - Förvaltningsberättelse 
 Årsredovisning 2018 - Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten 
 Årsredovisning för Serviceresor i Norr AB 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 209 
Motion (SLP) – Det orättvisa vägunderhållet 
Diarienr 18KS493 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen - Det orättvisa vägunderhållet. 

Reservationer 
Anders Nordin (SLP), Joel Viklund (SLP), Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD) och 
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 

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

att Piteå Kommun övertar det fulla ansvaret för skötsel och vägunderhåll för de cirka 30 mil 
vägnät man nu ger bidrag till 

Dessutom anförs i motionen: 
Enskilda vägar som är öppna för allmän trafik är ett tecken på en orättvisa mellan stads- och 
landsbygdsboende. Underhållet och ansvaret av dessa vägar måste tas över av kommunen 
eller av Trafikverket. Trafikverket är dock en mindre lämplig aktör då det ofta grovt missköter 
underhållet av de vägar de har ansvar för. 

På landsbygden är det vanligt att en dryg handfull fastighetsägare, vars tomter gränsar mot 
vägen, ska svara för allt underhåll. Vägen används under året i vissa fall av hundratals 
bilburna som inte ens bor i området. I den stadsnära bebyggelsens villaområden finns det gott 
om så kallade rundfarter som endast används av de boende. Ungefär lika många 
fastighetsägare som på landsbygden gränsar till den gatan. Här ansvarar kommunen för 
underhållet. Rättvist och logiskt borde vara tvärtom. 

Piteå Kommun ger en viss ersättning för de vägar som tillhör vägnätet och är öppna för 
allmän trafik. Det borde istället för bidrag vara en självklarhet att kommunen övertog hela 
ansvaret för de allmänna-enskilda vägar som man nu ger bidrag till. Bidrag kan i ibland också 
fås av Trafikverket. Ofta räcker inte bidragen till för ett acceptabelt underhåll av vägen. Vissa 
enskilda vägar, som har ett högt trafikflöde, kan bli som Trafikverkets sämst underhållna 
vägar eller vara som de som finns på den ryska landsbygden. Varken Trafikverket eller 
kommunen tycks vilja ansvara för underhållet av vägar på landsbygden. 

I år kommer Trafikverket kontrollera om fastighetsägarna skött sina uppgifter på de allmänna 
enskilda vägarna. Man kommer kontrollera anslutning till allmän väg, grusslitlager och 
beläggningsslitage. Att diken och kantskärning har utförts så att fungerande avvattning 
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fungerar. Att trummor blivit rensade och in- och utlopp fungerar. Broar - röjning och 
rengöring. Röjning till normalt 2 meter från vägkant och 4,6 m i höjd. 

Vägarna trafikeras av eller kan trafikeras av alla kommunmedborgare. Då skall kommunen 
också överta ansvaret för det vägar man ändå ger visst bidrag till. 

Kommunfullmäktige har den 24 september 2018, § 185, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, augusti 2019 
Piteå kommun har ca 32 mil enskilda vägar, varav 28 mil erhåller både kommunalt och 
statligt stöd för under håll och 4 mil erhåller endast kommunalt stöd. I och med senaste 
revideringen av Piteå kommuns bestämmelser för bidrag till enskilda vägar, erhåller vägar 
som endast får kommunalt stöd, större del av kommunens avsatta medel än tidigare. Piteå 
kommuns budget för stöd till enskilda vägar är 900 tkr per år. 

Kommunfullmäktige återremitterade 2019-05-10 en motion från centerpartiet där 
konsekvenser av ett kommunalt övertagande av enskilda vägar redovisades. Där framgår att 
ett eventuellt övertagande av enskilda vägar, oberoende av vilka enskilda vägar som är 
föremål för ett sådant övertagande, blir kostsamt för kommunen i fråga om såväl ekonomiska 
som personella resurser. Det framkommer även att en kommun kan bara formellt sett ansvara 
för väghållningen i ett område som är detaljplanelagt med kommunalt huvudmannaskap för 
allmän plats. 

Detta innebär att om Piteå kommun har för avsikt att överta det formella ansvaret över en 
enskild väg, krävs antingen en detaljplaneändring i ett område som är detaljplanelagt med 
enskilt huvudmannaskap eller att detaljplanelägga fler områden med sammanhängande 
bebyggelse utifrån de förutsättningar som anges i plan- och bygglagen. Genom det övertagna 
väghållningsansvaret får kommunen formell rätt att lösa vägmark samt att bygga om och 
förbättra vägarna. En konsekvens av detta är att rätten till ett eventuellt statligt bidrag upphör. 

Det finns även en gemensam målbild sedan 2012 mellan Trafikverket, Riksförbundet enskilda 
vägar och Sveriges kommuner och landsting gällande ansvarsfördelning av vägnätet. Ett 
lågtrafikerat vägnät som främst är till nytta för enskilda fastighetsägare på landsbygden bör 
omfattas av enskild väghållning. Vägar som har större betydelse för den allmänna trafiken bör 
omfattas av statlig väghållning. Vägar inom tätorter, med undantag för det övergripande 
statliga vägnätet, bör omfattas av kommunal väghållning. 

Samhällsbyggnad har beräknat att kostnader för drift och underhåll av alla enskilda vägar 
efter ett övertagande skulle vara drygt 7,2 miljoner kronor per år. För kommunen skulle det 
innebära drygt 6,3 miljoner kronor i kostnadsökning. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att utifrån framtida ekonomiska prognoser och 
ökad efterfrågan på kommunens stora verksamheter skulle det inte vara ansvarsfullt att överta 
det enskilda vägnätet i kommunal regi och föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”En närliggande fråga har nyligen behandlats av Kommunfullmäktige och min åsikt har inte 
förändrats sedan dess. Samhällsbyggnads beräkningar för ett kommunalt övertagande visar 
bland annat på avsevärde kostnadsökningar och risk att det statliga bidraget försvinner i fall 
kommunen tar över huvudmannaskapet för dessa vägar. Vi vet att vi har stora utmaningar 
framför oss för att säkra välfärden och att i det läget ta på sig större kostnader och ansvar, som 
går utöver det kommunala uppdraget och den gemensamma målbild som finns mellan 
Sveriges kommuner, Trafikverket och Riksförbundet för enskilda vägar, skulle inte vara 
ansvarsfullt. 

Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår motionen.” 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Majvor Sjölund (C), Brith Fäldt (V) och Johnny Åström (SJV): bifall 
till Kommunstyrelsens förslag. 

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 
 §208 KS Motion (SLP) – Det orättvisa vägunderhållet 
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§ 210 
Motion (SLP) - Gratis mensskydd till alla unga kvinnor mellan 12-23 
år 
Diarienr 18KS499 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen - Gratis mensskydd till alla unga kvinnor mellan 12-23 
år. 

Reservationer 
Anders Nordin (SLP), Joel Viklund (SLP, Ulf Lindström (L), Helén Lindbäck (KD) och 
Daniel Bylund (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 

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

att Piteå Kommun inför liknande metod som Österåker infört. Detta innebär att studerande 
flickor och kvinnor mellan 12 och 23 år får gratis mensskydd. 

Dessutom anförs i motionen: 
Bakgrund:
Österåkers kommun satsar på gratis mensskydd till unga mellan 12 och 23 år. Startade 2018-
01-01. Efter att en grupp gymnasieelever fått säga sitt införde Österåkers kommun en 
testperiod då tjejer mellan 12-23 år kan hämta ut gratis mensskydd på ungdomsmottagningen
i kommunen och på två gymnasieskolor i Åkersberga. 
- Så vitt vi vet är vi den enda ungdomsmottagningen i landet som erbjuder detta, säger Pia 
Jonason, chef på ungdomsmottagningen. Initiativet kom efter att kommunstyrelsens 
ordförande träffat elever på en gymnasieskola i kommunen. 
- Jag besökte en gymnasieskola och där uttryckte några av tjejerna att det är en stor kostnad 
varje månad för hygienartiklar. För de med små marginaler vill jag därför erbjuda möjligheten 
att hämta bindor kostnadsfritt, säger Michaela Fletcher (M). 

Mensskydd kommer att finnas på ungdomsmottagningen och på Österåkers gymnasium och 
Skärgårdsgymnasiet. Förutom bindor och trosskydd har ungdomsmottagningen även ett 
mindre antal tamponger och menskoppar att dela ut gratis. Ingår i ett större arbete med 
ungdomars hälsa. 

- Det ska vara så lätt och enkelt som möjligt, det är bara att komma till oss på 
ungdomsmottagningen om man är en ung kvinna och vill ha mensskydd. På det här sättet kan 
de som kommer till oss även få reda på vilka frågor de kan få hjälp med när det handlar om 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

            

               
    

                    
              
                 

              
                

                 
         

             
       

                 
                 

          

                 
                    

                   
                 
                

                
   

                 
                   

              
              

   

               
              

     

                
               
            

             
              

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 25 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(25 av 385)

kroppen och menstruationen, säger Pia Jonason som är barnmorska och chef på 
ungdomsmottagningen. 

Gratis mensskydd är en del av en satsning på ungdomarnas psykiska och fysiska hälsa som 
görs i kommunen under 2018. 

- I budgeten på 800 000 kronor går det mesta av pengarna till att vi anställt en kurator och en 
barnmorska som kan jobba med de här frågorna långsiktigt. Kostnaden för att köpa in 
menskoppar och mensskydd att dela ut har varit 21 000 kronor i ett första skede, säger Pia 
Jonason. 

- Egentligen är det ingen kommunal kärnuppgift, men nu handlar det om hur ungdomarna 
upplever världen. Jag är själv ingen ungdom längre, den här tanken fanns inte när jag växte 
upp. Men världen förändras och min uppgift är att finnas till för medborgarna, även om de i 
det här fallet inte är röstberättigade än, säger Michaela Fletcher. 
Detta är en del av en kommunalsatsning på 700 000-800 000 kronor, som även
innebär en extra kuratorstjänst på skolorna i Åkersberga. 

Att ha mens är inte något kvinnor har valt själva, utan något som kommer med könet och 
kroppens funktion för att kunna fortplanta sig. Skydden är till för att dölja mensen och för att 
alla ska slippa se röda fläckar på byxor och andra kläder. 

Det som många män säger när kvinnor vill ha gratis mensskydd är att då borde minsann deras 
produkter för att raka sig bli gratis också. Men grejen är den att det är ingen som säger att män 
måste raka sig. Hälften av alla män går med skägg och är nöjda med det. Men mensen är inget 
som kan välja att låta bli att betala för. Visst finns olika alternativ till bindor och tamponger, 
men att stoppa i sig kemiskt framställda hormoner i form av p-piller, spiraler, och stavar i 
armen är varken bra för individen eller för den allmänna miljön då mycket av dessa hormoner 
går rakt ut i 
naturen. 

En kvinna lägger ungefär 50 000 på mensskydd under sin livstid. För unga kvinnor, som går i 
skolan, kan det i vissa fall innebära en betydande kostnad då det i vissa familjer inte är så att 
skolungdomarna själva får förfoga över sitt studiebidrag. Det är alltså en rejäl orättvisa som 
finns mellan pojkar och flickor. Ett argument tillräckligt tungt för att införa gratis mensskydd 
till Piteås unga kvinnor. 

Än viktigare är dock vad man redan nu konstaterat i Österåker är att menstruationen som 
fenomen har avmystifierats främst hos pojkarna. Det har blivit lika vanligt och accepterat att 
hämta ut mensskydd som ett plåster. 

Vad mera är att kommunen fått kännedom om andra problem som finns både hos de unga 
kvinnorna men också att dessa kunnat prata om andra saker som rör familj och relationer, 
otillbörliga närmanden och beteenden med mera vid kontakten med andra individer. Något 
som man aldrig skulle fått reda på om inte denna naturliga kontaktväg etablerats. 
Avmystifiering och denna nya kunskap är därför ännu viktigare argument för att ge gratis 
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mensskydd till de mellan 12-23 år som befinner sig i skola i Piteå kommun. 
Lite fakta från Wikipedia 
Menstruation i samhället 
I samhället omges menstruationen av skam och tystnad, och präglas av en etikett som kretsar 
kring dold och hemlig aktivitet. I offentligheten tar sig detta i uttryck bland annat i att reklam 
och marknadsföring för menstruationsskydd vanligen representerar mensblodet med en blå 
vätska för att demonstrera produktens funktion, och genom att mensskydden hålls skymda 
och undanstoppade. 

Ar 2011 publicerade mensskyddsföretaget Always sin första reklambild där mensblodet 
representerades av en liten röd prick i stället för den blå vätskan. En ny slags mensreklam från 
Libresse är en film, där kvinnor som utövar olika sporter blöder från de sår de får när de slår 
sig. Detta grepp kan vara ett litet steg i att avdramatisera rött blod i samband med mens.I 
språket om mens är eufemismer för själva ordet mens vanliga. I svenskan förekommer ros, 
rening, lingonveckan, att vara opasslig, med flera och engelskan förekommer "the curse" med 
flera. 

Studier har visat att den kunskap som kommuniceras till flickor och unga kvinnor om 
menstruation, och om den första mensen, ofta är strikt uppdelad mellan dels en medicinskt 
fokuserad information centrerad kring anatomi och funktion och dels den levda erfarenheten 
av att hantera och sköta menstruationen i det vardagliga livet. Pojkar i tonåren får generellt 
mindre formell utbildning om menstruation än flickor, som en del av sexualundervisningen, 
och studier pekar på att det gör pojkars kunskap och kännedom om menstruation godtycklig 
och beroende av familjeförhållanden. 

Det är inte ovanligt att unga kvinnor i västvärlden har negativa erfarenheter av utbildning om 
menstruation och forskningsstudier nämner att en av orsakerna är ovillighet från undervisande 
lärares sida till att ge instruktioner om menstruation. 

Menstruationen som ett tabubelagt ämne finns även utanför västvärlden, där det är förknippat 
med negativitet och hemlighetsmakeri, vilket förhindrar diskussioner om menstruation och 
medför att levda erfarenheter och kunskaper om menstruationen inte förs vidare mellan 
generationerna. Det förekommer fortfarande att flickor och kvinnor i västra Nepal tvingas till 
isolering i små skjul under menstruationen, trots att denna sedvänja, chhaupadi, bidrar till att 
flickor dör och är förbjuden enligt nepalesisk lag. 

Enligt Unesco är det nödvändigt att skolor är rustade med uppdaterat utbildningsmaterial 
kring menstruation för att elever på väg in i puberteten ska få tillgång till kunskapen och att 
det är ett viktigt arbete för att utbildning inte ska vara könsdiskriminerande att Piteå Kommun
inför liknande metod som Österåker infört. Detta innebär att studerande flickor och kvinnor 
mellan 12 och 23 år får gratis mensskydd. 

Kommunfullmäktige har den 24 september 2018, § 188, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Socialnämndens yttrande, inkommit den 19 december 2018, § 250 
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Ungdomsmottagningens uppdrag är att stärka identitets- och personlighetsutveckling 
förebygga, tidigt upptäcka psykisk ohälsa och omfattar uppdraget att bedriva ett utåtriktat 
hälsofrämjande arbete. Ungdomsmottagningen erbjuder information, rådgivning och 
stödjande samtal kring livsfrågor och levnadsvanor, pubertets- och kroppsutveckling, 
könsroller och attityder, sexologiska frågor, relationer mm. Med elever i åk 6 pratar 
ungdomsmottagningen djupare kring mens, t ex om vad som händer i kroppen, hormoner, 
bindor, tamponger, menskopp, hygien osv. De märker inte av någon skam kring mens när de 
samtalar med ungdomar eller träffar grupper i skolan. De har heller aldrig fått frågan om det 
finns bindor att hämta. 

Inom skolan råder det efterfrågan av mensskydd, framförallt i högstadieskolorna. Nästan 
dagligen uppsöker flickor skolsköterska i behov av mensskydd. Skolsköterskorna får 
kartonger med reklam från mensbindstillverkare som de delar ut vid behov. Ofta efterfrågas 
tamponger vilket skolsköterskorna inte har tillgång till. Mensskydd placeras ut i elevcafé, 
personalrum och i de lägre stadierna får lärarna mensskydd av oss för att dela ut vid behov. 
Skolsköterskorna informerar alla flickor i åk 5 om pubertetsutveckling, anatomi och mens. 

Sammanfattningsvis så jobbar ungdomsmottagningen och skolsköterskorna aktivt med 
information om t ex pubertet och menstruation i skolorna. Ungdomsmottagningen erbjuder, 
liksom skolkuratorerna, samtalsstöd till barn och ungdomar och jobbar även förebyggande i 
skolorna. Mensskydd ligger utanför ungdomsmottagningens uppdrag och där upplevs det inte 
finnas behov. Mensskydd är efterfrågad i skolan och har hitintills lösts via gratisprover från 
företag. Det kan vara av värde för skolhälsovården att ha möjlighet att dela mensskydd till 
barn och ungdomar då behov uppstår under skoltid. Många flickor får mens redan vid 9-års 
ålder och mensskydd skulle i så fall behöva finnas i låg- och mellanstadiet, högstadiet och på 
gymnasiet. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 13:e augusti 2019 
Som socialnämnden visar i sitt yttrande så pågår ett aktivt arbete av ungdomsmottagningen 
för att informera om mens och pubertetsutveckling redan från tidig ålder. Detta arbete syftar 
till, precis som motionären efterfrågar i sin beskrivning, att avdramatisera och normalisera 
menstruationen. Vid behov finns även mensskydd att tillgå under skoltid via skolsköterska 
eller lärare. Att som motionens yrkande efterfrågar ha en generell utdelning av gratis 
mensskydd till alla unga kvinnor mellan 12-23 år kan knappast ses som en kommunal uppgift 
och är även tveksamt om det bidrar till att ytterligare normalisera menstruation. Att generellt 
dela ut mensskydd till alla kvinnor mellan 12-23 år skulle bli en kostnad på minst 500 tkr och 
till det skulle tillkomma kostnader för själva utdelandet. För ekonomiskt stöd till utsatta 
familjer finns redan andra stödsystem på plats som tar hänsyn till familjernas specifika 
situation. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Motionären berör i sin motion ett viktigt ämne och jag är både glad och stolt över det fina 
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arbete som ungdomsmottagningen utför. Den stora delen i det exempel som motionen tar upp 
handlade ju också om en extra kuratorstjänst för att prata om dessa frågor, vilket troligen är 
långt mycket mer effektivt än just själva utlämnandet av mensskydd. Ungdomsmottagningen, 
som är ute och möter ungdomar i Piteå, upplever inte heller av någon skam kring mens när de 
samtalar med ungdomar eller träffar grupper i skolan. 

Med utgångspunkt i ovanstående så föreslår jag att kommunfullmäktige avslår motionen.” 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Johannes Johansson (C) och Brith Fäldt (V): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Johnny Åström (SJV), Ulf Lindström (L), Daniel Bylund (KD) och Anders Nordin (SLP): 
bifall till motionen. 

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

Beslutsunderlag 
 §209 KS Motion (SLP) - Gratis mensskydd till alla unga kvinnor mellan 12-23 år 
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§ 211 
Motion (SLP) – Pantamera expressmaskin till Bredviksbergets 
återvinning 
Diarienr 18KS545 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen - Pantamera expressmaskin till Bredviksbergets 
återvinning. 

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

att Pireva ges i uppdrag att få till stånd en Pantamera Expressmaskin som placeras på 
Bredviksberget. 

Dessutom anförs i motionen: 

Bakgrund 
Sedan november 2016 har Luleå en storpantarmaskin på Kronan. Den är perfekt för de 
företagare och andra som vill panta stora mängder då den både räknar och sorterar själv. 
Pantaren kan välja mellan att få panten utbetald till sitt PayPal-konto eller via ClearOns 
betalcheckar som man kan handla för i de allra flesta dagligvarubutiker. Man kan också välja 
att skänka sina pantpengar till Barncancerfonden. 

Det behövs en liknande maskin i Piteå. En sådan maskin förenklar för de företagare som får 
mycket pantburkar i sin verksamhet men lastar också av de vanliga butikernas 
pantåtervinningsstationer. Detta blir då ett stöd för de företagare som är verksamma i Piteå 
som därmed slipper fara till Luleå. 

Kommunfullmäktige har den 24 september 2018, § 186, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Piteå Renhållnig och vatten ABs (PIREVA) yttrande, inkommit den 18 december 2018: 
Pireva anser det vara ett bra förslag med en Pantamera expressmaskin på Bredviksbergets
Återvinningscentral. Pireva har kontaktat Returpack i ärendet och meddelat intresse att få en 
sådan lösning till stånd. Returpack har svarat att de inte börjat planera utplaceringarna för 
2019, men har noterat Pireva som en intressent. Pireva fortsätter att ha kontakt med Returpack 
i frågan. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Alla initiativ som underlättar insamling av återvinningsbart material är av godo. Det är 
Returpack Svenska AB ansvarar för samordningen av återtagandet av pantförpackningar. Det 
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Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(30 av 385)

är positivt att Pireva, tack vare denna motion tagit upp en diskussion med Returpack för att få
Pantamera expressmaskin på Bredviksbergets Återvinningscentral. Kommunen eller Pireva 
ska dock inte överta ansvaret för insamling från Returpack men min förhoppning är att de 
inledda diskussionerna ska kunna leda till att motionen intensioner genomförs. 

Med det föreslår jag att kommunfullmäktige bifaller motionen." 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S): bifall till motionen. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 31 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(31 av 385)

§ 212 
Motion (SLP) – Droginformation till alla skolor 
Diarienr 18KS556 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen - droginformation till alla skolor. 

Reservationer 
Ander Nordin (SLP och Joel Viklund (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall 
till motionen. 

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

att varje skola en gång per termin skall få besök av kvalificerad drogföreläsare 

Dessutom anförs i motionen: 

Så skriver A.B. i ett inlägg på FB 
"Drogernas verklighet i Piteå ... 
När jag återigen får höra om unga (barn!) som kunnat köpa, har fått eller har getts tillgång till 
olika droger - är det en av sakerna som gör mig riktigt förbannad! Va i helvete liksom! 

Politiken måste börja ta sitt ansvar och komma med konkreta förslag på lösningar - inte bara 
fina rubriker som låter bra! Politiken måste släppa egenbeundran o sträcka ut en hand för 
överskridande samarbeten. Ord, rubriker o löften varje 4e år betyder ingenting om det blir 
värre o värre åren mellan valen!" 
SLP föreslår därför att varje skola skall få besök och information av informatörer och 
drogföreläsare från "Droginformation.nu". Besök på varje skola skall ske varje termin. Mer 
information finns på nedanstående länk. https://www.droginformation.nu/boka-en-
forelasning-om-droger-till-din-skola/ 
hemställer härmed 

Förebyggande drogföreläsningar till Skolor! 
Droginformation.nu 
www.droginformation.nu 
Förebyggande & Motiverande drogföreläsning. 25-års erfarenhet till hundratusentals personer 
gör att vi kan nå dem unga och få resultat - Få mer Info! 

Kommunfullmäktige har den 24 september 2018, § 187, remitterat ärendet till 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

www.droginformation.nu
https://Droginformation.nu
https://www.droginformation.nu/boka-en
https://Droginformation.nu
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 32 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(32 av 385)

kommunstyrelsen för beredning. 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande, den 4 december 2018, § 148: 
På förvaltningsövergripande nivå pågår redan flera insatser för att motverka bruk av droger 
bland kommunens barn och ungdomar. Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen er-
höll 2015 följande uppdrag av Kommunfullmäktige: 

Utarbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Identifiera 
evidensbaserad metod för drogförebyggande arbete som kan användas generellt i våra 
verksamheter (Samarbete BUN/SN). 
En arbetsgrupp har utsetts som fått till uppgift att handlägga uppdraget. Handlingsplanen skall 
ha som fokus främjande och förebyggande åtgärder samt innehålla följande delar: 
- Kartläggning av nuvarande arbete 
- Formande av samrådsgrupp 
- Förslag på gemensamma insatser 

Arbetsgruppen skall inkomma med ett förslag till en gemensam handlingsplan till respektive 
förvaltningschef senast 2019-01-01 för att planen ska kunna redovisas för nämnderna i sam-
band med årsredovisningen. 

Processledare för uppdraget är Helena Lindehag eftersom uppdraget även koppas ihop med ett 
annat uppdrag som Folkhälsorådet fått (BUN §129 Strömbacka 2025. Dnr 16BUN379) som 
går ut på att: 

Utarbeta en plan för drogutbildning för elever och deras vårdnadshavare från årskurs 4 till och 
med gymnasiet. Detta i samarbete med andra samhällsorgan som finns representerade i 
Folkhälsorådet. 

Utöver ovan beskrivna processer på förvaltningsövergripande nivå pågår även en rad insatser 
i kommunens skolor: 
- ANDT-frågor (alkohol, narkotika, droger, tobak) ingår idag i den lagstadgade under-
visningen. (LGr11). Rektor på varje enskild skola ansvarar för att integrera ämnesöver-
gripande kunskapsområden t. ex riskerna med tobak, alkohol och andra droger. 
- Cannabisprogrammet initierat av länsstyrelsen har implementerats på Strömbackasko-lan 
och ingår som en del i den ordinarie undervisningen. Cannabisprogrammet håller på att 
implementeras även till rektorer/pedagoger på våra högstadieskolor. 
- Polisen i Piteå prioriterar idag att besöka alla föräldramöten i åk 7 på våra högstadieskolor 
och åk 1 på gymnasiet. Där informerar de om drogläget i Piteå samt vad vi som 
föräldrar ska vara uppmärksamma på och vilka varningssignaler som vi ska beakta. Ett nära 
och viktigt samarbete byggs upp mellan polis, föräldrar och våra skolor. 
- Två familjebehandlare inom socialtjänsten som tidigare har arbetat med behandling, har fått 
nya arbetsuppgifter och kommer inom kort att jobba ute ”på fältet”. De ska arbeta med elever 
som uppvisar riskbeteenden i nära samarbete med skola, polis, föräldrar m.fl. 

Om specifik kunskap ska förmedlas till våra elever, utöver det vi redan har och gör, måste den 
vara evidensbaserad. Vi vill inte låsa oss vid en föreslagen leverantör (droginformation.nu). 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

https://droginformation.nu
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 33 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(33 av 385)

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att avslå motionen om droginformation till alla skolor. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 augusti 2019: 
Barn och utbildningsnämnden tillsammans med Socialnämnden har efter ett uppdrag från 
kommunfullmäktige beslutet om en handlingsplan för att förebygga missbruk bland barn och 
unga. 

Uppdraget innebar att utarbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk 
bland unga. Identifiera evidensbaserad metod för drogförebyggande arbete som kan användas 
generellt i våra verksamheter. I arbetet har de kartlagt nuläget över de aktiviteter och metoder 
som finns inom socialtjänsten och skola samt tagit fram åtgärder för att effektivare undvika att 
barn och unga hamnar i missbruk. 

Att arbeta mot drogmissbruk är komplicerat och kräver ett strukturerat samarbete mellan
kommunens olika verksamheter. Även om information om missbruk är en del i arbetet så 
innehåller det mycket mer. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Motionären berör i den här motionen en väldigt viktigt fråga som berör två av Piteås 
övergripande mål: ”Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte 
alkohol eller andra droger samt målet, Minska tobaks och alkoholanvändandet bland 
medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.” Det är ett fortgående arbete 
som berör flera verksamheter, både inom och utom kommunen och i folkhälsorådet 
samordnas mycket av arbetet. 

Som politiker kan det ibland vara frestande att presentera enkla lösningar på väldigt
komplicerade problem. Även om det är i all välmening så kräver arbetet mot droger och 
missbruk ett strukturerat arbetssätt som även erbjuder flexibilitet att följa med händelser i 
samhället. Vi har mycket kompetent personal som arbetar dagligen med dessa frågor och som
träffar barn och unga både i skolan och på fritiden. Även om förslaget i sig inte är dåligt och 
information om droger och missbruk är och fortsatt ska vara en del av kommunens insatser så 
anser jag att det skulle vara olyckligt om kommunfullmäktige gick in och detaljstyrde detta 
viktiga arbete. 

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.” 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Frida Söderberg (S), Brith Fäldt (V), Jonas Lindberg (S), Ulf Lindström 
(L), Agnetha Eriksson (S), Robert Håkansson (-), Maj-Britt Lindström (S) och Håkan 
Johansson (M): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Anders Nordin (SLP) och Johnny Åström (SJV): bifall till motionen 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 

           
   

       
        

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 34 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(34 av 385)

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

Beslutsunderlag 
 Handlingsplan förebygga missbruk - Barn och unga Piteå 
 §211 KS Motion (SLP) – Droginformation till alla skolor 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(35 av 385)

§ 213 
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av anmälningarna. 

Anmälda delgivningar 
 IT Norrbotten - Protokoll från årsstämman 2019-04-17 (dnr 19KS10-1) 

 Årsredovisning Samordningsförbundet Activus 2018 fastställd (dnr 19KS390-2) 

 Revisionsrapport för 2018 Samordningsförbundet Activus (dnr 19KS390-3) 

 Dom förvaltningsrätten mål nr 25-19 Laglighetsprövning enl KL gällande § 284 KF 2018-12-17 (dnr 19KS84-3) 

 Granskning av kvalitet och leverans av servicetjänster (dnr 19KS1-10) 

 Granskning av fastighetskontroll (dnr 19KS1-11) 

 Slutdokument - Promemoria IT-säkerhet (dnr 19KS533-1) 

 Revisionsrapport - IT-säkerhet Promemoria (PM) (dnr 19KS533-2) 

 Slutdokument - Uppföljande granskning av behörigheter och loggkontroller kvalitet och leverans av 
servicetjänster (dnr 19KS534-1) 

 Revisionsrapport - Uppföljande granskning av behörigheter och loggkontroller kvalitet och leverans av 
servicetjänster (dnr 19KS534-2) 

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

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
    

 

          
           

 
          

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

                
 

   
  

  
  

     
 

Sammanträdesprotokoll 36 (61) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(36 av 385)

§ 214 
Nämndemän vid Luleå Tingsrätt 2020-2023 
Diarienr 19KS66 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att följa mandatfördelning enligt valteknisk samverkan med 12 
ledamöter för S/V/MP/SLP, 8 ledamöter för M/C/SJV/KD/L och 1 ledamot för SD. 

Kommunfullmäktige utser följande 21 nämndemän vid Luleå Tingsrätt för perioden 2020-
2023: 
Agneta Nilsson 
Daniel Hjelte 
Christina Sandkvist 
Dan Nilsson 
Nina Bladh 
Peter Eriksson 
Sanna Eriksson 
Helena Wallon 
Berit Berglund 
Majvor Lindström 
Emeli Lundström 
Maria Hanno 
Victor Öhlund 
Malin Stenvall-Viksten 
Gun Myrestam 
Ann-Kristin Isaksson 
Kjell Lundman 
Malin Markström 
Eila Stenvall 
Erik Lundström 
Ulf Lindeberg 

Ärendebeskrivning 
Luleå Tingsrätt har den 7 januari 2019 beslutat att Piteå kommun ska utse 21 nämndemän för 
perioden 2020-2023. 

Mandatfördelning enligt valteknisk samverkan: 
12 ledamöter S/V/MP/SLP 
8 ledamöter M/C/SJV/KD/L 
1 ledamot SD 

Följande nomineringar har inkommit från Socialdemokraterna: 
Agneta Nilsson 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(37 av 385)

Daniel Hjelte 
Christina Sandkvist 
Dan Nilsson 
Nina Bladh 
Peter Eriksson 
Sanna Eriksson 
Erland Eriksson 

Följande nomineringar har inkommit från Vänsterpartiet: 
Helena Wallon 
Berit Berglund 
Majvor Lindström 

Följande nomineringar har inkommit från Miljöpartiet: 
Emeli Lundström 
Maria Hanno 

Följande nomineringar har inkommit från Skol- och landsbygdspartiet: 
Karin Svedberg 

Följande nomineringar har inkommit från Moderaterna:
Victor Öhlund 
Malin Stenvall-Viksten 

Följande nomineringar har inkommit från Centerpartiet: 
Gun Myrestam 
Ann-Kristin Isaksson 

Följande nomineringar har inkommit från Sjukvårdspartiet: 
Kjell Lundman 
Malin Markström 

Följande nomineringar har inkommit från Kristdemokraterna: 
Eila Stenvall 

Följande nomineringar har inkommit från Liberalerna: 
Erik Lundström 

Följande nomineringar har inkommit från Sverigedemokraterna: 
-

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Yrkar på mandatfördelning enligt valteknisk samverkan: 12 ledamöter 
S/V/MP/SLP, 8 ledamöter M/C/SJV/KD/L, 1 ledamot SD. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(38 av 385)

Anders Lundkvist (S): från Socialdemokraterna nomineras följande ledamöter: 
Agneta Nilsson 
Daniel Hjelte 
Christina Sandkvist 
Dan Nilsson 
Nina Bladh 
Peter Eriksson 
Sanna Eriksson 

Från Miljöpartiet nomineras följande ledamöter: 
Emeli Lundström 
Maria Hanno 

Brith Fäldt (V): från Vänsterpartiet nomineras följande ledamöter: 
Helena Wallon 
Berit Berglund 
Majvor Lindström 

Anders Nordin: för Skol- och landsbygdspartiet nomineras följande ledamot: 
Karin Svedberg 

Ellinor Sandlund (M): för Moderaterna nomineras följande ledamöter:
Victor Öhlund 
Malin Stenvall-Viksten 

Majvor Sjölund (C): för Centerpartiet nomineras följande ledamöter: 
Gun Myrestam 
Ann-Kristin Isaksson 

Johnny Åström (SJV): för Sjukvårdspartiet nomineras följande ledamöter: 
Kjell Lundman 
Malin Markström 

Helén Lindbäck (KD): för Kristdemokraterna nomineras följande ledamot: 
Eila Stenvall 

Ulf Lindström (L): för Liberalerna nomineras följande ledamot: 
Erik Lundström 

Magnus Häggblad (SD): för Sverigedemokraterna nomineras följande ledamöter: 
Ulf Lindeberg 

Propositionsordning 
Ordförande meddelar att han först har för avsikt att ställa proposition på mandatfördelningen, 
därefter behandlas nominering och val av nämndemän. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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(39 av 385)

Ordföranden ställer proposition på mandatfördelningen och finner att det endast föreligger ett 
förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut. 

Ordförande ställer sedan proposition på nomineringar enligt valteknisk samverkan 
S/V/MP/SLP. Ordförande ställer proposition på varje nominering och finner att följande 12 
nämndemän utses: 
Agneta Nilsson 
Daniel Hjelte 
Christina Sandkvist 
Dan Nilsson 
Nina Bladh 
Peter Eriksson 
Sanna Eriksson 
Emeli Lundström 
Maria Hanno 
Helena Wallon 
Berit Berglund 
Majvor Lindström 

Votering begärs. 

Ordförande finner att för 10 mandat föreligger endast ett förslag. Kommunfullmäktiges utser 
följande nämndemän: 
Agneta Nilsson 
Daniel Hjelte 
Christina Sandkvist 
Dan Nilsson 
Nina Bladh 
Peter Eriksson 
Sanna Eriksson 
Helena Wallon 
Berit Berglund 
Majvor Lindström 

Votering för de två återstående mandaten verkställs genom sluten omröstning eftersom det 
avser personval. 

Omröstning verkställs i två omgångar där nominerad med flest röster i första omgången 
tilldelas första mandatet. Därefter verkställs omröstning mellan de två kvarvarande 
nomineringarna till andra mandatet. Justerarna Ferid Letic (S) och Marika Risberg (C) utses 
till rösträknare. 

Omröstningsresultat omgång 1: 
Antalet avgivna röster är 50, 4 är ogiltiga. Resultat: Emeli Lundström (MP) 25 röster 
och Karin Svedberg (SLP) 21 röster. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(40 av 385)

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige utser Emeli Lundström (MP) till nämndeman. 

Omröstningsresultat omgång 2: 
Antalet avgivna röster är 50, 1 är ogiltig. Resultat: Maria Hanno (MP) 25 röster och Karin 
Svedberg (SLP) 24 röster. 

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige utser Maria Hanno (MP) till nämndeman. 

Därefter ställer ordförande proposition på nomineringar enligt valteknisk samverkan 
M/C/SJV/KD/L och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 

Ordförande ställer proposition på nomineringar från SD och finner att det endast föreligger ett 
förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 41 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(41 av 385)

§ 215 
Avsägelse av uppdraget som ersättare - Kultur- och fritidsnämnden 
Diarienr 18KS609 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Ann-Charlotte Oskarsen Hanssons (V) avsägelse. 

Kommunfullmäktige utser Maria Wikslund (V) till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden för 
resterande del av mandatperioden. 

Ärendebeskrivning 
Ann-Charlotte Oskarsen Hansson (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Vänsterpartiet nominerar Maria Wikslund (V) som ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(42 av 385)

§ 216 
Avsägelse av uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige 
Diarienr 18KS602 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner André Bengtssons (S) avsägelse. 

Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen att genom rösträkning utse ny ersättare i 
Kommunfullmäktige. 

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

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 43 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(43 av 385)

§ 217 
Avsägelse av uppdrag som ersättare - Barn- och utbildningsnämnden 
2019-2022 
Diarienr 18KS605 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Monica Lindmarks (V) avsägelse. 

Kommunfullmäktige utser Inga Granström (V) till ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning
Monica Lindmark (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Vänsterpartiet nominerar Inga Granström (V). 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(44 av 385)

§ 218 
Motion (SLP) - Dags att bli klimatsmart 
Diarienr 19KS436 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen - Dags att bli klimatsmart, till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med motion - Dags att bli 
klimatsmart. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Motion (SLP) - Dags att bli klimatsmart 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
      

 

        
   

         
   

     
 

             
 

      

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 45 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(45 av 385)

§ 219 
Motion (L) - Internutbildning av socialnämndens ledamöter 
Diarienr 19KS429 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen - Internutbildning av Socialnämndens ledamöter, 
till Kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Lindström (L) har inkommit med motion -
Internutbildning av socialnämndens ledamöter. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Motion (L) - Internutbildning av socialnämndens ledamöter 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
    

 

       
  

          

     
 

             
 

    

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 46 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(46 av 385)

§ 220 
Motion (C) - Förbättrat befolkningsskydd 
Diarienr 19KS471 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen - Förbättrat befolkningsskydd, till 
Kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Majvor Sjölund (C) har inkommit med motion - Förbättrat 
befolkningsskydd. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Motion (C) om förbättrat befolkningsskydd 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

           
    

 
       

          
         

    
 

         

              
               

  

   

                
           

          

               
           

               
              

   

              

               
 

               

_______ 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 47 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(47 av 385)

§ 221 
Interpellation (SLP) - Kränkning inom hemtjänsten 
Diarienr 19KS494 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen - Kränkning inom hemtjänsten får ställas till 
Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Pettersson (S). 

Ordförande besvarar om möjligt interpellationen vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamot Anders Nordin (SLP), har lämnat in en interpellation -
Kränkning inom hemtjänsten, ställd till Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Pettersson 
(S). I interpellationen anförs följande: 

Bakgrund: I Piteå-Tidningen av datum 2019-07-27 under vinjetten ”Tummen Ner” 

”… för Piteå Kommuns hemtjänst som skickar oss obekanta killar i 20-årsåldern, många av 
dem med väldigt låg kvinnosyn, som ska duscha oss kvinnor. 70 år och äldre. Väldigt 
kränkande.” Desirée Gustafsson 

Jag har följande frågor: 

1. Varför låter ni hemtjänsten skicka, till de kvinnor, 70 år och äldre, som behöver duschas, 
för dem obekanta killar i 20-årsåldern, dessutom många med väldigt låg kvinnosyn? 

2. Eller menar ni att Desirée Gustafsson far med en lögn? 

3. Tänker ni fortsätta skicka, för kvinnorna obekanta killar i 20-årsåldern, många av dem med 
väldigt låg kvinnosyn, som ska duscha dessa kvinnor. 70 år och äldre? 

4. Kan du förklara hur ansvariga överhuvudtaget har tänkt när man skickar till de äldre 
kvinnorna, 70+, obekanta killar i 20-årsåldern, många av dem med väldigt låg kvinnosyn, som 
ska duscha dessa kvinnor. 

5. Vad tänker du göra för åtgärder för att det inträffade aldrig mer skall upprepas? 

6. Kommer dessa äldre kvinnor få en ursäkt från ansvarig för den kränkande behandling de 
utsatts för? 

7. Hur stämmer detta agerande in med planerna att Piteå Kommun skall klassificeras som en 
MR-kommun? 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
             

              
               

         
 

         
              

 
         

       
 

                
           
                  

                
              
               

        

          
                 

      

               
           

    

               
              

   
    

              
             

                
            

             
 

               
 

_______ 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 48 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(48 av 385)

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Den ordinarie beslutsgången för interpellationer är att Kommunfullmäktige i ett första läge tar 
ställning till om interpellationen får ställas. Vid ett beviljande får då vanligtvis ordförande på 
sig till nästa sammanträde för att lämna ett svar. I detta fall har Socialnämndens ordförande 
Sven-Gösta Pettersson (S) redan lämnat in ett svar till Kommunledningsförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kommunfullmäktige i första läget tar 
ställning till om interpellationen får ställas samt att interpellationen i så fall besvaras vid 
sammanträdet. 

Efter överläggningarna tas beslut om Kommunfullmäktige anser interpellationen är besvarad. 

Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Pettersson (S) lämnar följande svar: 

1. Varför låter ni hemtjänsten skicka, till de kvinnor, 70 år och äldre, som behöver duschas, 
för dem obekanta killar i 20-årsåldern, dessutom många med väldigt låg kvinnosyn? 
Vår utgångspunkt är att det inte går att anta att 20 åriga killar har låg kvinnosyn. Vi anställer 
vikarier både kvinnor och män och arbetar för att alla medborgare ska få ett gott bemötande 
av vår personal. I introduktionen pratar man om bemötande och värdegrund. För att klara 
vår verksamhet innebär det att våra unga kvinnliga vikarier får hjälpa äldre män att duscha 
likväl som unga killar hjälper kvinnor med duschen. 

2. Eller menar ni att Desirée Gustafsson far med en lögn? 
Nej vi får utgå från att hennes upplevelse är korrekt utifrån henne men däremot har vi inte 
kännedom om att hon har denna synpunkt. 

3. Tänker ni fortsätta skicka, för kvinnorna obekanta killar i 20-årsåldern, många av dem med 
väldigt låg kvinnosyn, som ska duscha dessa kvinnor. 70 år och äldre? 
Se svar på fråga 1. 

4. Kan du förklara hur ansvariga överhuvudtaget har tänkt när man skickar till de äldre 
kvinnorna, 70+, obekanta killar i 20-årsåldern, många av dem med väldigt låg kvinnosyn, som 
ska duscha dessa kvinnor. 
Se svar på fråga 1. 

5. Vad tänker du göra för åtgärder för att det inträffade aldrig mer skall upprepas? 
I enskilda ärenden så försöker verksamheten tillmötesgå olika önskemål så långt det är 
möjligt. Om en medborgare, ex en man framför ett önskemål om att inte behöva bli duschad 
av en ung kvinnlig anställd, så försöker men planera verksamheten utifrån önskemålet. 
Däremot måste önskemålet vara framfört. Tillgången på personal påverkar också hur det går 
att lösa. 

6. Kommer dessa äldre kvinnor få en ursäkt från ansvarig för den kränkande behandling de 
utsatts för? 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

             
                 

          
              

 
       

        
       

         
  
          

 

              
    

 

             
 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 49 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(49 av 385)

Om medborgaren upplever att man utsatts för kränkande behandling bör personen ifråga ta 
kontakt med ansvarig chef som vid behov vidtar åtgärder. Vi anser inte att detta att en ung 
man hjälpt en kvinna med duschen i sig är en kränkning. 
Hur stämmer detta agerande in med planerna att Piteå Kommun skall klassificeras som en 
MR-kommun? 

Vi ser inga motsättningar med det. Se nedan: 
”Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund” 

 Respektera mänskliga rättigheter (inte själv kränka eller bortprioritera) 
 Skydda mänskliga rättigheter (förhindra andras kränkningar, utvärdera och avkräva 

ansvar av myndigheter) 
 Främja mänskliga rättigheter (sprida kunskap om mänskliga rättigheter och använda 

dessa ramverk) 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till att interpellationen får ställas men att ordförande besvarar den, 
om möjligt vid nästa sammanträde. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
         

 

         
      

              

     
 

             
 

       
       

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 50 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(50 av 385)

§ 222 
Medborgarförslag - sänk arbetstiden för nattarbetare från 36,33 till 
34,00 
Diarienr 19KS446 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - sänk arbetstiden för nattarbetare från 
36,33 till 34,00, till Kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendebeskrivning
Det har lämnats in ett medborgarförslag - sänk arbetstiden för nattarbetare från 36,33 till 
34,00. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag-sänk arbetstiden för nattarbetare från 36,33 till 34,00 
 Medborgarförslag-sänk arbetstiden för nattarbetare från 36,33 till 34,00 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
         

          
 

        
               

  

               
         

     
 

             
 

            
      

            
      

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 51 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(51 av 385)

§ 223 
Medborgarförslag - Semesterlönen bör höjas för nattarbetare så att 
man får samma lön som när man jobbar och har ob-ersättning 
Diarienr 19KS448 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Semesterlönen bör höjas för 
nattarbetare, så att man får samma lön som när man jobbar och har ob-ersättning, till 
Kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendebeskrivning
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Semesterlönen bör höjas för nattarbetare, så att man 
får samma lön som när man jobbar och har ob-ersättning. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag-Semesterlönen bör höjas för nattarbetare, så att man får samma lön som 

när man jobbar och har ob ersättning 
 Medborgarförslag-Semesterlönen bör höjas för nattarbetare, så att man får samma lön som 

när man jobbar och har ob ersättning 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

         
  

          

     
 

             
 

     
     

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 52 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(52 av 385)

§ 224 
Medborgarförslag - Förbjud tiggeri i Piteå 
Diarienr 19KS454 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Förbjud tiggeri i Piteå, till 
Kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in ett medborgarförslag - Förbjud tiggeri i Piteå. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Förbjud tiggeri i Piteå 
 Medborgarförslag - Förbjud tiggeri i Piteå 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

       
 

         
             

  

              
      

     
 

             
 

          
     

          
     

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 53 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(53 av 385)

§ 225 
Medborgarförslag - Uppför en skylt intill Svartuddens festplats 
antingen vid Hjortronstigens slut eller vid stora entrén 
Diarienr 19KS484 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Uppför en skylt intill Svartuddens 
festplats antingen vid Hjortronstigens slut eller vid stora entrén, till för Kultur- och 
fritidsnämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Uppför en skylt intill Svartuddens festplats antingen 
vid Hjortronstigens slut eller vid stora entrén. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Uppför en skylt intill Svartuddens festplats, antingen vid 

Hjortronstigens slut eller vid stora entrén 
 Medborgarförslag - Uppför en skylt intill Svartuddens festplats antingen vid 

Hjortronstigens slut eller vid stora entrén 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
         

 

          
       

              

     
 

             
 

          
         

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 54 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(54 av 385)

§ 226 
Medborgarförslag - Byt ut tangentborden på datorerna vid Piteå 
Stadsbibliotek 
Diarienr 19KS486 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Byt ut tangentborden på datorerna vid 
Piteå Stadsbibliotek, till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Byt ut tangentborden på datorerna vid Piteå 
Stadsbibliotek. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Byt ut tangentborden på datorerna vid Piteå Stadsbibliotek 
 Medborgarförslag - Byt ut tangentborden på datorerna vid Piteå Stadsbibliotek 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

 

          
      

             

     
 

             
 

        
        

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 55 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(55 av 385)

§ 227 
Medborgarförslag - Sätt in bättre datorer i Öjebyns bibliotek 
Diarienr 19KS487 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Sätt in bättre datorer i Öjebyns 
bibliotek, till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning 
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Sätt in bättre datorer i Öjebyns bibliotek. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Sätt in bättre datorer i Öjebyns bibliotek 
 Medborgarförslag - Sätt in bättre datorer i Öjebyns bibliotek 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
   

 

       
  

        

     
 

             
 

   
   

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 56 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(56 av 385)

§ 228 
Medborgarförslag - Grön hälsoväxling 
Diarienr 19KS497 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Grön hälsoväxling, till 
Kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendebeskrivning 
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Grön hälsoväxling. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Grön hälsoväxling 
 Medborgarförslag - Grön hälsoväxling 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
  

 

        

       

     
 

             
 

  
  

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 57 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(57 av 385)

§ 229 
Medborgarförslag - Byanämnd 
Diarienr 19KS504 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Byanämnd, till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ärendebeskrivning 
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Byanämnd. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Byanämnd 
 Medborgarförslag - Byanämnd 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
   

 

       
  

        

        
 

             
 

   

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 58 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(58 av 385)

§ 230 
Medborgarförslag - Sockerfria förskolor 
Diarienr 19KS388 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Sockerfria förskolor till 
Kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Sockerfria förskolor. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning. 

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

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Sockerfria förskolor 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

 

        
      

            

     
 

             
 

        
        

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 59 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(59 av 385)

§ 231 
Medborgarförslag - En tredje Citybusshållplats på Storgatan nära 
Kolmilavägen 
Diarienr 19KS515 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - En tredje Citybusshållplats på 
Storgatan nära Kolmilavägen, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag - En tredje Citybusshållplats på Storgatan nära 
Kolmilavägen. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - En tredje Citybusshållplats på Storgatan nära Kolmilavägen 
 Medborgarförslag - En tredje Citybusshållplats på Storgatan nära Kolmilavägen 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

 

         
     

            

     
 

             
 

        
        

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 60 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(60 av 385)

§ 232 
Medborgarförslag - En extra Citybusshållplats på Nygatan -
Kolmilavägen 
Diarienr 19KS516 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - En extra Citybusshållplats på Nygatan 
- Kolmilavägen, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag - En extra Citybusshållplats på Nygatan -
Kolmilavägen. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - En extra Citybusshållplats på Nygatan - Kolmilavägen 
 Medborgarförslag - En extra Citybusshållplats på Nygatan - Kolmilavägen 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
           

      
 

           
          

  

                 
     

     
 

             
 

                
  

                
  

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 61 (61) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

(61 av 385)

§ 233 
Medborgarförslag - Förläng rutten med citybuss linje 4 och 44 och 
lägg till en hållplats vid korsningen Höträskvägen/Träskåsvägen 
Diarienr 19KS523 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Förläng rutten med citybuss linje 4 och 
44 och lägg till en hållplats vid korsningen Höträskvägen/Träskåsvägen, till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning
Det har lämnats in ett medborgarförslag - Förläng rutten med citybuss linje 4 och 44 och lägg 
till en hållplats vid korsningen Höträskvägen/Träskåsvägen. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Förläng rutten med citybuss linje 4 och 44 och lägg till en hållplats vid 

korsningen Höträskvägen /Träskåsvägen 
 Medborgarförslag - Förläng rutten med citybuss linje 4 och 44 och lägg till en hållplats vid 

korsningen Höträskvägen/ Träskåsvägen 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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