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§204 
Renodling fastigheter 
inom kommunkoncernen 
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(64 av 385)



Fastighetsbeteckning Benämning Adress Bygg‐/värdeår Antal lgh Nuvarande ägare Förslag ny ägare Taxerat värde Bokfört 
värde 2020‐
01‐01 

köpeskilling 

Blåsmark 7:87 Markbost 
Blåsmark 

Blåsmarksv.131A‐
135C 

1986/1986 7 Piteå kommun PiteBo 1 197 000 524 274 1 850 000 

Blåsmark 20:2 Markbost 
Blåsmark 

Blåsmarksv.151A‐
155B 

1994/1994 6 Piteå kommun PiteBo 862 000 1 008 075 2 300 000 

Böle 24:61 Hyreshus Böle Bölevägen 24,  1986/1986 10 Piteå kommun PiteBo 1 186 000 435 812 2 720 000 
Gotthem 18:10 Hyreshus 

Holmträsk 
Bodträskv. 
4,Holmträsk 

1954/1955 4 Piteå kommun PiteBo 331 000 1 023 433 0 

Hemmingsmark 8:29 Hyreshus 
Hemmingsmark 

Åbovägen 11 1990/1990 6 Piteå kommun PiteBo 1 040 000 892 310 2 550 000 

Hemmingsmark 9:33 Markbost 
Hemmingsmark 

Bäckråvägen 6, 8, 
10 

1962/1972 3 Piteå kommun PiteBo 355 000 297 183 1 055 000 

Hemmingsmark 10:108 ‐
10:113 

Markbost 
Hemmingsmark 

Rutingatan 4‐14 1977/1977 6 Piteå kommun PiteBo 1 423 000 257 626 1 470 000 

Jävre 3:46 Markbost Jävre Jävrevägen 43‐53 1963/1963 6 Piteå kommun PiteBo 371 000 258 066 0 
Jävre 3:47 Markbost 

Hammarbacksv. 
Hammarbacksv. 8‐
14 

1979/1979 4 Piteå kommun PiteBo 750 000 43 096 935 000 

Jävre 8:66 Hyreshus Jävre Barksjövägen 20 1989/1989 10 Piteå kommun PiteBo 1 565 000 2 490 922 4 230 000 
Lillpite 13:32 Hyreshus Lillpite 

Hasselvägen 
Hasselvägen 10 1988/1988 10 Piteå kommun PiteBo 1 470 000 2 236 718 4 068 000 

Lillpite 19:32 Hyreshus 
Lillpitevägen 

Lillpitevägen 497A‐
B 

1950/1950 8 Piteå kommun PiteBo 584 000 510 945 0 

Sjulsmark 20:2 Hyreshus 
Sjulsmark 

Skrindanvägen 20 1955/1985 4 Piteå kommun PiteBo 492 000 732 464 0 

Sjulsmark 20:2 Markbost 
Sjulsmark 

Skrindanvägen 1‐
10 

1988/1988 10 Piteå kommun PiteBo 1 209 000 900 759 2 615 000 

Svensbyn 11:44 ‐ 11:49 Markbost 
Svensbyn 

Funtstigen 5‐10 1981/1981 6 Piteå kommun PiteBo 2 292 000 126 488 1 750 000 

Svensbyn 32:19 Hyreshus 
Svensbyn 

Åijvägen 10A‐B 1956/1960 8 Piteå kommun PiteBo 606 000 242 330 0 

Fotbollshall, 
skola/förskola 

Yrkesvägen, Hus 6,  1960 0 PnF AB Piteå kommun 0 17 644 040 35 400 000 

(65 av 385)



Stadsön 14:6 Solbacka förskola Annelundsgatan 9 1978/1979 0 AB PiteBo Piteå kommun 0 2 630 656 10 950 000 

Munksund 33:24 Gruppboende Vandrarstigen 72‐ 1989 5 AB PiteBo Piteå Kommun 0 1 313 381 1 700 000 
Stadsön 5:54 Gruppboende Nils Edéns väg 4 2007 6 AB PiteBo Piteå Kommun 0 5 513 025 5 300 000 
Munksund 29:28 Gruppboende Videvägen 1 2008 6 AB PiteBo Piteå Kommun 0 7 539 443 5 900 000 
Roknäs 36:32, del av Gruppboende Helmersväg. 2 1992 5 AB PiteBo Piteå Kommun 0 1 285 558 1 700 000 
Arkitekten 10 Äldreboende, 

trygghetslgh 
Prästgårdsg. 73/ 
Storgatan 92‐94 

1990/1993 57 AB PiteBo Piteå kommun 30 953 000 40 949 886 61 254 000 

Stadsön 2:1 Del av Noliahallarna 4 
(PMM) 

Noliagatan 1 1988/1988 0 Piteå kommun PNF 1 209 000 2 729 923 3 000 000 

(66 av 385)



 

 
   

 

         
          

           
                 

   

        
            

         
       

 

              
 

 
           

            
            

         
           

 

            
            

               
       

               
               

             
            

           
            

               
           

              
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(1 av 5)(67 av 385)

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

§ 202 
Renodling fastigheter inom kommunkoncernen 
Diarienr 19KS473 

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

Kommunstyrelsen föreslår att 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. 

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

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

Reservationer 
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 

Anders Nordin (SLP) 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.” 

Fastighets- och servicenämndens ordförande gav den 19 april 2017, med stöd av beslut i 



 

         
           

           
          

           
    

   
               

             
           

     

         
            

        

             
          

          
 

              
              

            
  

        
            

            
           

      

             
            

             
             

             
       

   
  

             
           
 

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 5)(68 av 385)



 

               
        
       

           
      

              
      

   

 
        

         
            

           
                 
          

          
              

              
          

    

                
             

              
      

                
             

             
           

          

            
         

         

          
           

 

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

- 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. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(3 av 5)(69 av 385)



 

 
          

             
      

        

    
         

            
           
             
           

          

                
              

         
               

         
 

               
      

 
         

 

             
           

     
 

           
       

 
            

      

 

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

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 Nordin (SLP): avslag till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Håkan Johansson (M): återremiss för att utreda och väga in vilka lokaler och fastigheter som 
är möjliga att sälja på öppna marknaden. 

Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, 
om Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer proposition på de två övriga förslagen och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
 Renodling fastigheter 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(4 av 5)(70 av 385)
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1. Syfte 
Kommunens ekonomiska förvaltning regleras i 11 kap. Kommunallag (2017:725) (KL). 
Bestämmelser om den ekonomiska redovisningen regleras i Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR). Utöver lag styrs kommunens redovisning av praxis och 
uttalanden från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) i egenskap av normgivande organ. 

Detta reglemente reglerar kommunens tillämpning på områden som inte hanteras av 
ovanstående lagar och regler samt reglerar den interna redovisningen. Reglementet gäller för 
samtliga nämnder. 

2. Ansvar 
Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
även för att styrande dokument inom området är aktuella och förväntas ta initiativ till 
förändringar i dessa. 

Kommunchefen ansvarar, i enlighet med gällande styrande dokument, för utformning och 
innehåll i anvisningar och instruktioner, så som dokument med bäring på ekonomisk 
förvaltning. 

Nämnder ansvara för att gällande regelverk med bland annat reglemente och anvisningar 
tillämpas inom respektive nämnds verksamhetsområde. 

3. Internredovisning 
För att möjliggöra god uppföljning och styrning av verksamheten är den interna redovisningen 
av stor betydelse. Koddelen motpart används inom ”interna intervallet” för att kontera 
kommun-interna transaktioner. Motpart ska bokföras på samtliga interna mellanhavanden för 
att säkerställa korrekt internredovisning. 

Nedan listas hantering av ett antal internredovisningsprinciper: 

Internränta Kommunen använder den av SKL rekommenderade 
internräntan för varje år. Räntan ska spegla 
kommunsektorns faktiska upplåningskostnad. 
Fastställs internt av Kommunfullmäktige årvis för 
kommande år i Verksamhetsplanen (VEP) 

Personalomkostnadspålägg PO-pålägg i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension 
och löneskatt fastställs internt av Kommunfullmäktige 
årvis för kommande år i Verksamhetsplanen (VEP) 

Interndebitering Köp och försäljning mellan kommunens verksamheter 
ska som huvudregel ske utifrån självkostnadsprincip. 

Fördelning gemensamma kostnader Gemensamma kostnader av väsentlig betydelse bör 
fördelas enligt lämplig fördelningsnyckel 



 
   
 
 

 

  

   
  

 
    

  

  
 

 

   
 

   
  

   

  
 

 
 
 

 
    

Sid 2 

4. Rapportering 
Kommunfullmäktige behandlar årligen två koncernövergripande ekonomiska rapporter, 
delårsrapport per augusti samt årsredovisning. Rapporterna ska följa gällande lagstiftning. 
Delårsrapporten upprättas utan noter utöver det gällande normerande rekommendationer
föreskriver och ska behandlas på kommunfullmäktige under oktober. Årsredovisningen ska 
överlämnas till fullmäktige och revisorerna under mars året efter avsett år. 

4.1 Drift- och investeringsredovisning 

Drift- och investeringsredovisning sammanställs per nämnd. Drift- och 
investeringsredovisningen innehåller, till skillnad från resultaträkningen, även interna poster. 

4.2 Analystexter 

Verksamhetsredovisningen bör inriktas på analys av avvikelser och särskilt viktiga händelser 
kopplat till av kommunfullmäktige beslutade mål. 

5. Sammanställda räkenskaper 
De sammanställda räkenskaperna för kommunkoncernen inkluderar förutom kommunen även 
den kommunala bolagskoncernen. Kommunens bolag ska följa gällande lagstiftning och 
rekommendationer. Där så är möjligt ska bolaget anpassa sin redovisning för att uppnå ökad 
överensstämmelse med kommunen och att underlätta de sammanställda räkenskaperna. I 
kommunens redovisning ska koncerninterna transaktioner bokföras med korrekt motpartskod 
för att underlätta de sammanställda räkenskaperna. 

Antagen av KF 1998-11-16 § 147 
Reviderad av KF 2019-09-23 § 205 
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Sid 1 

Syfte 
Syftet med reglemente för attest är att säkerställa en god intern kontroll och motverka 
oegentligheter samt bidra till att säkerställa rättvisande redovisning. Detta reglemente styr 
ansvars- och arbetsfördelningen i kommunen vid attest av ekonomiska transaktioner. Rätten att 
fatta beslut om ekonomiska transaktioner, till exempel rätten att ingå avtal, ska beslutas i 
nämndens delegationsordning. Med ekonomisk transaktion avses händelse som bokförs i 
kommunens ekonomisystem enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Hel- och 
delägda kommunala bolag ska utfärda motsvarande regelverk som i tillämpliga delar beaktar 
kommunens attestreglemente. 

Generella principer 
Transaktioner ska i första hand attesteras innan de utförs. Reglementet för attest gäller för alla 
kommunens nämnder och förvaltningar. I den tillhörande kommunövergripande anvisningen 
finns mer detaljer om tillämpningar och rutiner. Attestrutinerna ska utformas så att den interna 
kontrollen bedöms vara tillräcklig. 

Grundläggande ansvar 
Kommunfullmäktige ansvarar för beslut, uppföljning och utvärdering av detta reglemente och 
för att vid behov ta initiativ till förändring av dessa regler. Kommunchef ansvarar för 
utfärdandet av kommungemensamma anvisningar till detta reglemente. 

Kommunstyrelse och nämnder ansvarar för att attestreglemente med tillhörande anvisningar 
följs. 

Varje nämnd svarar för att fastställa förteckning över utsedda attestanter och beloppsgränser i 
enlighet med gällande reglemente och tillhörande anvisningar. Attestansvaret knyts till roll eller 
befattning, kodintervall samt beloppsgräns med angivande av eventuella begränsningar. 
Eventuell beloppsgräns för attesträttighet ska framgå tydligt av beslutshandlingen och följa 
fastställda nivåer enligt anvisningarna. Ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen 
ska förses med aktuell förteckning. 

Kontroll 
Syftet med reglerna för kontroll av ekonomiska transaktioner är att säkerställa att posterna är 
korrekta avseende: 

Beställning Att varan eller tjänsten beställts inom gällande avtal av behörig personal i 
enlighet med upphandlingspolicyn. Den person som beställer varor eller 
tjänster för kommunens räkning ska vara behörig, ha kompetens och göra 
kontroller mot styrande dokument. 

Prestation Att varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen och håller 
avtalad kvalitet, pris samt i övrigt överensstämmer med avtalade villkor. 



 
   
 
 

 

  
 

  
   

  
   

 
   

 
  

   
 

 
  

   
  

    
 

 
  

  

 
  

 

  
 

   
 

  
 

  
             

   
  

    

 
 

  
 

Sid 2 

Bokföringsunderlag Att verifikationen uppfyller kraven enligt gällande lagstiftning och god 
redovisningssed. 

Bokföringstidpunkt Att bokföringen sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod. 

Kontering Att posten är rätt konterad. 

Betalningsvillkor Att betalningsmottagare och mottagarkonto/giro överensstämmer med 
fakturan och att betalning sker vid rätt tidpunkt. 

Beslut Att transaktionen godkänns av behörig beslutsfattare och ligger inom 
dennes behörighet. 

Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd eller 
styrelse är tillräcklig. Vid utformningen av kontrollrutinerna ska följande krav beaktas: 

Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person ska 
ensam hantera en post från början till slut. 

Kompetens Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha erforderlig 
kompetens för uppgiften. 

Integritet Det bör eftersträvas att den som utför kontroll av ekonomisk transaktion, 
särskilt vid beslutsattest, skall ha en oberoende ställning gentemot den 
kontrollerade. 

Jäv Den som utför kontrollen får ej kontrollera in- och utbetalningar till sig 
själv eller närstående. Detta innefattar också firma, bolag, samfälligheter 
och föreningar där den anställde eller närstående har ägarintressen eller 
ingår i ledningen. Vid tveksamma fall om eventuellt jäv kan föreligga, 
skall försiktighet tillämpas. 

Dokumentation Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt. 

Kontrollordning De olika kontrollmomentens ordning vid manuell- respektive IT-baserad 
hantering kan vara olika. Effekten av en tidigare kontrollåtgärd får dock 
inte förtas av en senare kontrollåtgärd. 

Kraven på vidtagna kontrollåtgärder ska vara anpassade till den ekonomiska transaktionens art, 
så att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna. 



 
   
 
 

 

  
  

  
  

   
 

  
 

 
   

  

  
 
 

 
  

  
 

Sid 3 

Attestordning 
Attest innebär att skriftligen/elektroniskt kontrollera att kontroll utförts utan anmärkning. 
I attestordningen ingår: 

Mottagningsattest Kontroll mot leverans/prestation och kontroll av uträkning. 

Beslutsattest Kontroll mot beslut/beställning och anslag. 

Utanordning/ 
utbetalning Kontroll av behörighet och att attester har skett. 

Varje nämnd utser personer eller befattningar/funktioner med rätt att attestera eller vara 
ersättare för dessa. Kontroll och attest utförs av utsedda attestanter skriftligt eller elektroniskt 
av två oberoende personer. Attest skall ske på ett sådant sätt att attesten med säkerhet i 
efterhand går att knyta till den person som utfört attesten. 

Antagen av KF 2001-02-26 § 3 
Reviderad av KF 2019-09-23 § 206 



  
 

   

§207 
Sammanträdesplan 2020
19KS369 

(74 av 385)



ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH
UNDERSÖKNINGAR ÅR 2020 
KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN 

Årsredovisning/bokslut 
Bokslutsmaterial från nämnderna samt verksamhets-
berättelse från bolagen inlämnas till ekonomiavdelningen mån 2020-01-20 
Sista dag för bolagens styrelsemöten för behandling av 
preliminära årsredovisningar, samt inlämnande till 
ekonomiavdelningen ons 2020-01-22 
Kommunfullmäktige, Bokslutsinformation mån 2020-02-03 
Bokslutsinformation med respektive nämnd (inkl framtid) mån 2020-02-03 
Bokslutsberedning fre 2020-02-14 
Slutlig bokslutsberedning tis 2020-02-18 
KS Arbets- och personalutskott mån 2020-02-24 
PIKAB styrelsemöte, årsredovisning moderbolaget och 
koncernen tis 2020-02-25 
Bolagens styrelsemöten för behandling av definitiva 
årsredovisningar tis 2020-02-25 
Färdiga årsredovisningar från bolagen inkl. revisions- och 
lekmannarevisionsberättelser inlämnas till 
ekonomiavdelningen tor 2020-02-27 
Kommunstyrelsen mån 2020-03-02 
Central samverkansgrupp (MBL) tis 2020-03-03 
Kommunfullmäktige ons 2020-03-18 
Gemensam bolagsstämmodag med Kommunfullmäktige tis 2020-05-12 

Månadsrapport mars 
Material från nämnderna och KS mån 2020-04-06 
KS Arbets- och personalutskott - inget dokument mån 2020-04-20 
Kommunstyrelsen ons 2020-04-29 

Månadsrapport april 
Material från nämnderna och KS fre 2020-05-08 
Sista dag för bolagens styrelsemöte för behandling av 
delårsrapporter tis 2020-05-12 
Delårsmaterial från bolagen inlämnas till ekonomi-
avdelningen tis 2020-05-12 
KS Arbets- och personalutskott mån 2020-06-01 
PIKAB styrelsemöte, delårsbokslut april moderbolaget och 
koncernen mån 2020-06-08 
Kommunstyrelsen mån 2020-06-08 

Delårsrapport augusti 
Delårsmaterial från nämnderna och KS tis 2020-09-08 
Sista dag för bolagens styrelsemöte för behandling av 
delårsrapporter tor 2020-09-10 
Delårsmaterial från bolagen inlämnas till ekonomi-
avdelningen tor 2020-09-10 
PIKAB styrelsemöte, delårsbokslut moderbolaget och 
koncernen mån 2020-10-05 

1 



 

 

 

 

  

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Månadsrapport oktober 
Material från nämnderna och KS 
KS Arbets- och personalutskott Kommunstyrelsen 

Månadsrapport november 
Material från nämnderna och KS 
KS Arbets- och personalutskott 

Budget/VEP 
Omvärldsanalys inför Riktlinjerna 
Riktlinjekonferens inför budgetarbete 2021-2023 (ordf & FC)
Återkoppling Riktlinjekonferens 2 timmar 

mån 2020-10-05 
mån 2020-10-26 

fre 2020-11-06 
mån 2020-11-16 
mån 2020-11-23 

fre 2020-12-04 
tis 2020-12-15 

hösten 2019 
ons 2020-01-22 
ons 2020-02-12 

Kommunstyrelsen - Riktlinjer för budgetarbetet 2021-2023 mån 2020-03-02 
Central samverkansgrupp (MBL) tis 2020-03-03 
Kommunfullmäktige - Riktlinjer för budgetarbetet 2020-2022 ons 2020-03-18 
KS Arbets- och personalutskott - budget KS-förvaltningar, 
inget dokument mån 2020-04-20 
Kommunstyrelsen - budget KS-förvaltningar ons 2020-04-29 
Budgetmaterial från nämnderna och KS tor 2020-04-30 
Budgetinformation/träff med respektive nämnd mån 2020-05-11 
Budgetberedning - planeringsförutsättningar fre 2020-05-15 
Budgetberedning - genomgång förslag opposition tis 2020-05-19 
Budgetberedning - genomgång förslag majoritet tis 2020-05-19 
KS Arbets- och personalutskott mån 2020-06-01 
Kommunstyrelsen mån 2020-06-08 
Central samverkansgrupp (MBL) tis 2020-06-09 
Kommunfullmäktige mån 2020-06-22 

Fastställande av budget/VEP samt skattesats 
Sista dag för bolagens styrelsemöten för behandling av 
budget 
Budgetmaterial från bolagen inlämnas till ekonomi-
avdelningen 
KS Arbets- och personalutskott 
PIKAB styrelsemöte, koncernbudget 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige, inkl. kommunkoncernbudget 

Värt att veta om Din kommun 
Populärbudget 2020 - material från nämnder och bolag 
Kommunstyrelsen - Populärbudget 2020 
informationsdokument 
Kommunstyrelsen - Vårnummer (fördjupning av budget 2020 
och aktuella resultat) informationsdokument 
Kommunstyrelsen - Höstnummer (fördjupning av budget 
2020 och aktuella resultat) informationsdokument 
Populärbudget 2021 material från nämnder och bolag 

mån 2020-10-05 

mån 2020-10-05 
mån 2020-10-19 
mån 2020-11-02 
mån 2020-11-02 
mån 2020-11-30 

mån 2019-12-02 

mån 2020-03-02 

mån 2020-06-08 

mån 2020-11-02 
ons 2020-12-02 
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Kvalitetsundersökningar- Personligt 
Kommunfullmäktige - informationsdokument mån 2020-02-17 

Sammanfattningar av 2019 års undersökningar - Öppna 
jämförelser - Din kommuns kvalitet i korthet - SCB 
Kommunfullmäktige - informationsdokument mån 2020-02-17 

Fokusdialoger - PiteåPanelen 
Beslut om fokusdialoger för 2020 inklusive Unga granskar 
och PiteåPanelen, Unga och student tycker mån 2020-03-02 

Unga i Piteå 
Kommunfullmäktige - Unga i Piteå frågar
Kommunstyrelsen - Återrapport resultat fokusdialoger 
Piteåpanelen, Unga student tycker 

mån 

mån 

2020-06-08 

2020-11-02 

Undersökningar (udda år) 
Kommunstyrelsen - SCB medborgarundersökning och Insikt 
företagarundersökning mån 2021-11-22 
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ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH
UNDERSÖKNINGAR ÅR 2020 
KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN 

Januari 

2020-01-13 mån Kommunstyrelsen (Uppföljning Internkontrollplan 2019, 
uppsiktsplikt nämnder, samt beslut om KS Internkontrollplan 
2020) 

2020-01-22 ons Dialogmöte inför budgetarbete 2021-2023 (ordf & FC) 

Februari 
2020-02-03 mån Gemensam bokslutsinformation från nämnder med 

Kommunfullmäktige 
2020-02-14 fre Bokslutsberedning 
2020-02-17 mån Kommunfullmäktige (informationsdokument om 2019 års 

undersökningar, informationsdokument Personligt) 
2020-02-18 tis Slutlig bokslutsberedning 
2020-02-24 mån KS Arbets- och personalutskott (Årsredovisning) 
2020-02-25 tis PIKAB styrelsemöte, årsredovisning moderbolaget och 

koncernen 
2020-02-25 tis Bolagens styrelsemöten för behandling av definitiva 

årsredovisningar 2020-02-25--2020-02-27 

Mars 
2020-03-02 mån 

Kommunstyrelsen (Årsredovisningen, Riktlinjer för budgetarbetet 
2021-2023, informationsdokument Populärbudget 2020, Beslut 
2020-års fokusdialoger, Unga granskar, PiteåPanelen) 

2020-03-18 ons Kommunfullmäktige (Årsredovisningen, Riktlinjer för budget-
arbetet 2021-2023) 

2020-03-23 mån KS Arbets- och personalutskott 

April 
2020-04-06 mån Kommunstyrelsen 
2020-04-20 mån KS Arbets- och personalutskott (månadsrapport mars, budget 

KS-förvaltningar) 
2020-04-29 ons Kommunstyrelsen (månadsrapport mars, budget KS-

förvaltningar) 

Maj 
2020-05-11 mån Budgetinformation/träff med respektive nämnd 
2020-05-12 tis Sista dag för bolagens styrelsemöte för behandling av 

delårsrapporter april 
2020-05-12 tis Gemensam bolagsstämmodag med Kommunfullmäktige 
2020-05-15 fre Budgetberedning - planeringsförutsättningar 
2020-05-18 mån Kommunfullmäktige (Unga i Piteå frågar) 
2020-05-19 tis Budgetberedning - genomgång förslag opposition 
2020-05-19 tis Budgetberedning - genomgång förslag majoritet 

Juni 
2020-06-01 mån KS Arbets- och personalutskott (budget/VEP, personal-

bokslut, månadsrapport april) 4 



2020-06-08 mån PIKAB styrelsemöte, delårsbokslut april moderbolaget och 
koncernen 

2020-06-08 mån Kommunstyrelsen (budget/VEP, månadsrapport april, 
informationsdokument Värt att veta om din kommun -
vårnummer) 

2020-06-09 tis Kommunstyrelsen Temadag 
2020-06-22 mån Kommunfullmäktige (budget/VEP) 
2020-06-23 tis KS Arbets- och personalutskott 

Augusti 
2020-08-17 mån KS Arbets- och personalutskott 
2020-08-24 mån Kommunstyrelsen 
2020-08-25 tis Uppföljningsmöte VEP 2021-2023 (KSO, nämndsordförande, 

tjänstepersoner) 
2020-08-26 ons Uppföljningsmöte VEP 2021-2023 (KSO, nämndsordförande, 

tjänstepersoner) 

September 
2020-09-08 tis KS Arbets- och personalutskott, Sista dag för inlämnande av 

delårsmaterial från nämnderna 
2020-09-10 tor Sista dag för bolagens styrelsemöte för behandling av 

delårsrapporter augusti 
2020-09-14 mån Kommunfullmäktige 
2020-09-21 mån KS Arbets- och personalutskott 

Oktober 
2020-10-05 mån PIKAB styrelsemöte, delårsbokslut augusti moderbolaget och 

koncernen 
2020-10-05 mån Kommunstyrelsen (delårsrapport augusti) 
2020-10-05 mån Sista dag för bolagens styrelsemöten för behandling av 

budget 
2020-10-19 mån KS Arbets- och personalutskott (budget/VEP inkl skattesats) 
2020-10-26 mån Kommunfullmäktige (delårsrapport augusti) 

November 
2020-11-02 mån PIKAB styrelsemöte, koncernbudget 
2020-11-02 mån Kommunstyrelsen (budget/VEP inkl skattesats, Unga student 

tycker) 
2020-11-16 mån KS Arbets- och personalutskott (månadsrapport oktober) 
2020-11-23 mån Kommunstyrelsen (månadsrapport oktober, informations-

dokument Värt att veta om Din kommun - höstnummer, SCB 
medborgar-underöskning och Insikt företagarundersökning) 

2020-11-30 mån Kommunfullmäktige (fastställande av budget/VEP inkl skattesats 
samt kommunkoncernbudget) 

December 
2020-12-14 mån Kommunfullmäktige 
2020-12-15 tis KS Arbets- och personalutskott (månadsrapport november) 
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Sammanträdesplan 2020 

KSAPU KS KF 
9 december -19 13 januari 17 februari 
24 februari 2 mars 18 mars (ons) 
23 mars 
20 april 

6 april 
29 april (ons) 

18 maj 

1 juni 8 juni 22 juni 
23 juni (tis) 
17 augusti 

24 augusti 14 september 

8 september (tis) 
21 september 

5 oktober 26 oktober 

19 oktober 2 november 30 november 
16 november 23 november 14 december 
15 december (tis) 

• 3 februari (bokslutsinformation, KF ledamöter) 
• 12 maj (tis, gemensam årsstämmodag för bolagen, KF ledamöter) 
• 9 juni (Teamadag KS) 



  
  

  
 

  
 

  
 

   

§208 
Ansvarsfrihet för 
direktionen i 
Kommunalförbundet 
Norrbottens Läns 
Kollektivtrafikmyndighet 
(RKM) för 
verksamhetsåret 2018 
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Motion (SLP) – Det 
orättvisa vägunderhållet
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(1 av 3)(308 av 385)

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

§ 208 
Motion (SLP) – Det orättvisa vägunderhållet 
Diarienr 18KS493 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Det orättvisa 
vägunderhållet. 

Reservationer 
Anders Nordin (SLP) och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet. 

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 
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 
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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. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 

”En närliggande fråga har nyligen behandlats av Kommunfullmäktige och min åsikt har inte 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 3)(309 av 385)
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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 Nordin (SLP): bifall till motionen. 

Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(3 av 3)(310 av 385)
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(311 av 385)
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§ 209 
Motion (SLP) - Gratis mensskydd till alla unga kvinnor mellan 12-23 
år 
Diarienr 18KS499 

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

Reservationer 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet. 

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 
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. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(1 av 5)(312 av 385)
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- 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 
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 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 5)(313 av 385)
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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 

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, 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(3 av 5)(314 av 385)
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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 
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 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(4 av 5)(315 av 385)
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samtalar med ungdomar eller träffar grupper i skolan. 

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

Yrkanden 
Anders Nordin (SLP): bifall till motionen. 

Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(5 av 5)(316 av 385)
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Läsanvisning 
Denna handlingsplan har två olika delar: 

1. Huvuddokument - Handlingsplan med fokusområden och aktiviteter. 
2. Kartläggning och analys av nuläget och vilka styrdokument som finns för detta arbete. 

Inledning 

I dagsläget finns många metoder, aktiviteter och verksamheter som är riktat till och för barn och unga. 
Det är metoder och aktiviteter som på olika sätt stärker och främjar hälsa samt förebygger ökad ohälsa. 
Det finns också ett aktivt åtgärdsarbete när ohälsa och beroende uppkommit. 
Dock finns i dagsläget inte resurser till att skapa nya aktiviteter och metoder förutom de som redan finns 
eller som är lagstadgade på olika sätt. Det som är möjligt är att skapa bättre struktur och organisation 
samt ett långsiktigt hållbart sätt att utvärdera och kvalitetssäkra olika metoder och aktiviteter. Det gäller 
även utvecklandet av olika föräldrastöd i samverkan mellan olika förvaltningar och aktörer. 

Därför är innehållet i denna handlingsplan främst riktat till att stärka det som redan görs, säkra att det 
görs på rätt sätt samt utveckla i första hand samordning, samverkan och samarbete mellan inblandade 
förvaltningar samt andra nyckelverksamheter i kommunen som helhet. 

För att få ytterligare utveckling krävs tydligt ställningstagande gällande det främjande och förebyggande 
arbetet kopplat till resurser, både ekonomiska och personella. Detta utan att den lagstadgade 
myndighetsutövande delen minskas. 

Uppdraget 

”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) Uppdrag Kommunfullmäktige 2015 

Fokusområden 

Under arbete med kartläggningen och dess utmaningar kopplat till handlingsplanens huvuddokument 
framkom följande frågeställningar: 
Hur kan vi stärka barn och ungas självkänsla, livsvillkor och vardag så att inte droger blir ett val? Hur 
kan vi samarbeta för att få bästa resultat? Hur paketerar och kommunicerar vi frågorna? Gör vi på samma 
sätt när det gäller olika rutiner?  Hur säkerställer vi allt arbete? 
I den följande analysen (se kartläggning) av nuläget framkom några områden som bör lyftas och beredas 
möjligheter till fortsatt arbete. Detta för att stärka det gemensamma förebyggande arbetet. 
Dessa områden presenteras i denna plan som fokusområden och kopplas till olika handlingar och 
huvudansvar.  
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 Föräldrastöd och vuxenengagemang 

Föräldrar och vuxna har en stor roll i barn och ungas liv för att de ska kunna bli vuxna med god 
självkänsla och goda förutsättningar för att klara livet i stort, men ibland kan det vara svårt att 
hitta rätt verktyg för att möta barn och unga i olika situationer. Därför är det av stor vikt att 
kunna erbjuda stöd i olika former för att föräldrar och andra vuxna som en del av det främjande 
och förebyggande arbetet. Detta stöd bör finnas inom många olika verksamheter och även spegla 
samverkan och samarbete. Kommunen är i behov av ett hållbart och långsiktigt strategiskt 
ställningstagande när det gäller detta arbete. 

 Samråd och samarbete 

Många olika verksamheter och aktörer i samhället arbetar med och för barn och unga på olika 
sätt. Detta innebär att många barn och unga blir en del av olika myndigheter och verksamheters 
dagliga arbete med olika insatser och andra aktiviteter. För att det inte ska bli parallella spår och 
för att kunna samordna och samarbeta bättre behövs forum med tydlig organisation samt 
struktur och rutiner där verksamheterna kan samråda i vissa frågor. 

 Samsyn och ”röda tråden”

Många bra saker inom det förebyggande arbetet görs redan i Piteå och inom båda 
förvaltningarna. Olika aktörer bidrar på olika sätt med aktiviteter. Dock saknas gemensamma 
rutiner och tydlighet gällande roller och ansvar. Det saknas även en samsyn hur arbetet med 
förebyggande ANDTS1 frågor ska genomföras inom alla stadier i skolan, inklusive gymnasiet, 
samt hur det ska kopplas ihop med socialtjänstens arbete.  

 Kvalitetssäkring och uppföljning 

De metoder och aktiviteter som genomförs i Piteå är på olika sätt vedertagna och används på 
olika håll i landet. För att säkerställa att metoder och aktiviteter leder till resultat är uppföljning 
och metodgranskning en viktig del. Det är också av vikt att kunna känna trygghet och tillit i att 
de aktiviteter och metoder som används är evidens-, kunskaps- och/ eller erfarenhets baserade. 

(322 av 385)

1 ANDTS= Alkohol Narkotika Dopning Tobak Spel 

4 



 

 
 

  
 

           
           

    
 
 

  

 

 

 

   
      

  

 

 

 
 

 

 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
  
 

 

 
 

 

 

  
 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 

   
  

 
  

 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

  
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
                

             

            

                   

  

 

Handlingsplan 

Denna matris beskriver vad syftet och målet är med fokusområdet samt varför och vad vi bör arbeta med 
de närmsta två åren. Här beskrivs även var huvudansvaret ligger för att skapa tydlighet i roller och ansvar 
samt för att kunna ge uppdrag gällande aktiviteterna. 

Syfte/ Mål 

Detta behöver vi i 

Piteå 

Strategi –
Då bör vi jobba med att…

Aktivitet Ansvar 

F
ö

rä
ld

ra
st

ö
d

V
u

x
e
n

e
n

g
a
g
e
m

a
n

g
 Fler föräldrar och vuxna ska få 

ökad kunskap om 
föräldrarollen samt känna 
engagemang att verka 
främjande och förebyggande 
för och med barn och unga 

Utveckla föräldrastödet 
och stärka 
vuxenengagemang i 
samverkan 

Framtagande av 
Föräldrastödsstrategi. 

Förvaltningschefer 
UF och SOC 

Skapa pilotprojekt 
Föräldrachatt med stöd 
av medel från 
innovationsfonden 

Förvaltningschefer 
UF och SOC 

S
a
m

rå
d

S
a
m

a
rb

e
te

 

Förbättra för både interna och 
externa verksamheter att 
samverka och samarbeta i 
arbetet med och för barn och 
unga 

Utveckla samarbetet 
mellan förvaltningar i 
kommunen och andra 
aktörer i Piteå genom 
tydlig struktur och 
organisation 

Samordna och utveckla 
struktur och 
organisation. 
Fortsatt process med 
samråd/ samarbetsform 
(sekretess, roller/ 
ansvar etc.) 

Förvaltningschefer 
UF och SOC i 
samarbete med 
Folkhälsorådet 

S
a
m

sy
n

R
ö

d
 t

rå
d

 

Stärka och tydliggöra det 
förebyggande arbete som görs 
i kommunen. 

Få en samsyn via 
gemensamma rutiner 
( ex. vad gör vi när någon 
röker, dricker, knarkar?) 

Stöddokument 

Skriftliga rutiner 

Grundskolechefer 
Gymnasiechef 
Avdelningschef 
stöd och omsorg 

Visa på och kommunicera 
det som görs i kommunen 

Kommunikation/ 
hemsidor 

Förvaltningschefer 
UF och SOC 

K
v
a
li
te

ts
sä

k
ra

 

Alla metoder och aktiviteter 
ska vara kunskaps- erfarenhets 
– och evidensbaserade2 i 
någon form 

Utveckla rutiner för att 
kvalitetssäkra och följa upp 
metoder, aktiviteter samt 
information. 

Skapa rutiner kring 
gemensam uppföljning 
av det förebyggande 
arbetet kopplat till barn 
och unga. 

Förvaltningschefer 
UF och SOC 

Skapa rutiner kring 
kvalitetssäkring av 
aktiviteter och metoder 
inom förvaltningarna 

Ordet evidens kommer från latinets evidentia som betyder tydlighet men som i detta sammanhang kan översättas med bevis om (eller 

vetenskapligt stöd för) insatsers effekter. Vetenskapliga bevis om insatsers effekter är en viktig del av den evidensbaserade praktiken. Men 

evidens är inte ett absolut tillstånd utan det handlar om graden av tillförlitlighet, den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen. 

Åtgärdsprogram och metoder är kunskapsbaserade när de utformas på grundval av vad man genom erfarenhet eller forskning vet om den 

verklighet som de är avsedda för. 
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Bilaga 1. 

Kartläggning 

Inledning 

I följande dokument beskrivs kortfattat vad som framkommit i det korta processarbetet kring 
kartläggning av nuvarande arbete kopplat till förebyggande - barn och unga- missbruk. Denna 
kartläggning ar ett första steg till att ta fram en gemensam handlingsplan för förebyggande arbete 

kopplat till missbruk bland unga. Uppdraget via kommunfullmäktige. Man ska se detta dokument som 
ett analysunderlag och ger en nulägesbild i sammanfattning. Det finns troligtvis många andra saker som 
görs i verksamheterna som inte redovisas här, men på den korta processtiden är det detta som 
framkommit. Till detta dokument finns även bilagor i form av matriser där mer detaljerad nivå beskrivs. 

Uppdraget 
 Kommunfullmäktige 2015: 

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) 
Handlingsplanen skall ha som fokus främjande och förebyggande åtgärder. 

- Uppdragsbeskrivning ledningsgrupp UF och SOC: 

a) Kartläggning av nuvarande arbete 

Vilka insatser bedrivs inom respektive verksamhet idag (inklusive analys kring 
insatsernas förutsättningar och effekter). 
Belys gärna förbättringsområden eller effekter som kanske spelat ut sin roll och 
funktion. 

b) Formande av samrådsgrupp 

Utred frågan om fördelar/nackdelar/möjligheter att initiera en samrådsgrupp där 
socialtjänsten, elevhälsan, hälso- och sjukvården samt polisen ingår. Kan vi utbyta 
information mellan varandra kring oron för vissa specifika ungdomar? Kan vi genom 
samråd och delande av information fånga upp barn/ungdomar på glid i ett tidigare 
skede? Är det önskvärt och/eller lämpligt med en samrådsgrupp? Vilka begränsningar 
kan sekretesslagstiftningen orsaka för en sådan samrådsgrupp och går dessa att hantera? 
Under vilka former ska en eventuell samrådsgrupp arbeta? Eller borde vi undersöka 
möjligheten och eventuella fördelar med ett återupptagande av Resurscentrums 
verksamhet? 

c) Förslag på gemensamma insatser 

Utifrån den kartläggning som genomförs får arbetsgruppen även komma med förslag 
på ytterligare insatser som kan ingå i handlingsplanen. 
Förvaltningscheferna ser gärna att arbetsgruppen skissar på ett förslag där de två 
förvaltningarna tillsammans kan ansvara för och arbeta med föräldrautbildning som ett 
stärkande och förebyggande arbete mot missbruk bland unga. 

(324 av 385)
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Förutsättningar och metod 

Förvaltningsledningarna inom båda förvaltningarna har utsett tre deltagare per förvaltning till en 
arbetsgrupp. Processledare är kommunens samordnare för folkhälsofrågor. 
Gruppen har under 3 månader arbetat fram kartläggning, förslag på samrådsform samt handlingsplan. 

Styrande dokument 

Att vi ska arbeta med att främja, förebygga och åtgärda beskrivs på olika sätt i de övergripande styr och 
lednings dokument som finns globalt, nationellt och lokalt gällande skola och socialtjänst. Nedan 
beskrivs dessa i korthet. 3 

 Skollagen Grundskolan Statens skolverks författningssamling SKOLFS 2017:11 
– 2.8 Rektorns ansvar. Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan 
har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella 
målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 
nationella målen och kunskapskraven. Som en del av detta är bland annat följande område: 
I undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis 

miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, 

alkohol och andra droger 

 Skollagen Gymnasieskolan Statens skolverks författningssamling SKOLFS 2017:16 
– 2.6 Rektorns ansvar Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och 
samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla 
utbildningen i förhållande till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolan och som 
chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom 
givna ramar, ett särskilt ansvar bland annat för att: skolans arbete med kunskapsområden, där 

flera ämnen ska bidra eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, konsument- och 

trafikfrågor samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger 

 Socialtjänstlagen 
– Socialtjänstens mål § 2: Lag (2012:776) 
Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 
Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är 
bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år. 
– Vissa uppgifter inom socialtjänsten § 7: Lag (2017:809) 
Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra 
beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska även arbeta för att förebygga och motverka 
missbruk av spel om pengar. Socialnämnden ska genom information till myndigheter, grupper 

3 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet; Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144)om läroplan för gymnasieskolan; 
Socialtjänstlag (2001:453). Agenda 2030, God och jämlik hälsa -en utvecklad folkhälsopolitik, prop.2017/18:249. Piteå 
kommun verksamhetsplan 2018-2020 
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och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av 
missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns. 

 AGENDA 2030 
– Mål 3: Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive 
narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. 

 Nationella folkhälsomål 
– Målområde 6: Levnadsvanor 

 Nationell ANDTS strategi 
– Mål 3 till 2020: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller 
debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska succesivt minska. 

 Kommunala mål 
– Barn och unga ska ha en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
– Minska tobaks och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller 
dopningspreparat. 

Sammanfattning 

Denna kartläggning är en del av uppdraget att skapa en Handlingsplan för förebyggande arbete kopplat 

till missbruk bland unga för socialtjänst och utbildningsförvaltningen. Arbetsgruppen har kartlagt 
nuläget över de aktiviteter och metoder som finns inom socialtjänsten och skolan. Fokus har legat på 
preventionsnivåer främjande, förebyggande och åtgärder samt vilka andra aktörer som samverkan finns 
med. Inventeringen visar på att många saker görs redan i dagsläget för att stötta barn och unga för att 
inte börja med olika slags missbruk. 
Om man delar in metoderna och aktiviteterna i preventionsnivåerna så sker det främjande arbetet främst 
av skolan, förebyggande delen sker främst av skolan, någon del av socialtjänsten samt nivån med 
individuella åtgärder sker främst av socialtjänst och i viss mån skolan. 
Samverkan med andra aktörer sker främst med polis och olika aktörer inom hälso- sjukvården. När det 
gäller samverkan med fokus på brottsförebyggande så sker det främst med polis- skola- socialtjänst. 
Efter inventering ses tonvikten ligga på nivån åtgärder. På den nivån finns många metoder och 
aktiviteter som individen får stöd och hjälp av när väl ev. missbruk av droger eller annat likvärdigt redan 
har uppkommit. Många av dessa aktiviteter är lag- och myndighetsstyrda. 
Nivån förebyggande är den del som är riktat för att avvärja risker för främst olika grupper, kan bland 
annat vara ålders- och könsrelaterat eller andra grupper med risker. ) Detta baserat på vedertagna 
kriterier för riskfaktorer Exempel är alla i årskurs 8 får utbildning i YAM, föräldrautbildning riktat till 
föräldrar och barn med stärkt behov (KOMET) samt uppsökande verksamhet som är under uppbyggnad 
inom socialtjänsten. Inom denna nivå kan vi se att aktiviteterna och metoderna ligger främst i skolan 
och utbildningsförvaltningen 
Nivån främjande är den del som är generell och där finns metoder och aktiviteter som ska stärka alla 
barn och unga. Ex. elevhälsosamtal, Skola 24, informationsmöten samt föräldrastödsutbildningar där 
alla blir inbjudna. Många av dessa är valbara av elever och vårdnadshavare. Denna nivå är den som man 
når flest barn och unga och det är här som man kan bygga stabilitet i verksamheterna då det lätt kan 
appliceras i ordinarie verksamhet. Dock bygger det på att man tillsätter resurser som kan arbeta med 
frågorna, t.ex. Föräldrastöd. Bygger också ofta på struktur och teknikaliteter. 

(326 av 385)
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Perspektiv 

I denna kartläggning har vi valt att redovisa utifrån preventionsnivåerna som beskrivs nedan. Detta för 
att enklare kunna få en bild av hur fördelningen av aktiviteter och metoder är inom de olika nivåerna. 
Det främjande arbetet pågår alltid och utan att något särskilt har hänt. Det bedrivs långsiktigt, gäller 
alla, sker kontinuerligt. T.ex. alla ska gå skola, skolmat, bibliotek 
I det förebyggande arbetet ligger fokus på att identifiera och avvärja risker. T.ex. ökad psykisk ohälsa, 
fetma etc. 
Åtgärder är på grupp eller individnivå. T.ex. behandlingar, riktade insatser 

Åtgärder 

Förebygga 

Främja 

(327 av 385)
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Sammanställning utifrån olika nivåer 

För att lättare kunna få en helhetsbild av hur det förebyggande arbetet med barn och unga ser ut i 
dagsläget i de olika förvaltningarna har en sammanställning och sortering av aktiviteter och metoder 
gjorts i följande matris. Mer detaljerad nivå och på förvaltningsnivå finns redovisat i bilaga 1. 

Främjande 

Skola, kultur/ fritid, 

samhällsbyggnad, BVC, 

Elevhälsan 

Förebyggande 

Skola, Ungdoms mott, elevhälsan, soc. 

Polis 

Åtgärder 

Skola, soc., BUP, hälsocentraler, 

polis  

Föräldrastöd 

– ABC 

– IDCP 

– ÄFT 

Föräldrastöd 

– Komet 

Samspelsteamets riktade arbete 

Undervisning 

– Normer, värderingar 

– Ingår i t.ex. undervisning 

biologi och kemi 

Riktade hälsobesök till grupper Orossamtal/Uppföljning orossamtal 

Elevhälsosamtal Elevhälsan Elevhälsoteam- ta del av urinprov etc. 

Mentorer och elevhälsans 

kontakter med föräldrar 

Mentorer och elevhälsans kontakter med 

föräldrar 

Individuella samtal 

Skola 24 Uppsökande förebyggandeverksamhet via 

soc. 

Avstängning 

Information till föräldrar via 

föräldramöten 

Orossamtal/Uppföljning orossamtal Institutionsplacering 

Utbildning/ fördjupning 

– temaarbete 

Manualbaserade program 

– YAM 

– ACT 

Behandling öppenvård 

– Återfallsprevention 

– Lösningsfokuserat arbetssätt 

– Praktiskt pedagogiskt stöd. 

Kill - och tjejgrupper familjebehandling 

Utbildning/ fördjupning- cannabisprojekt Drogtester 

Vårdvistelse 

Kontaktperson 

Drogtester 

orossamtal 

Familjehem med konsulent stöd 

Boende med sociala kontrakt 

Sysselsättning praktik 

Öppenmottagning 3 ggr/ veckan 

Anhörigstöd till föräldrar individuellt 

och i grupp 
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Analys 

Arbetsgruppen har under kartläggningen tagit fram följande analys där nuläget beskrivs men också 
behovet för att kunna arbeta mer främjande men framförallt mer förebyggande i samverkan och 
samarbete med andra aktörer. I denna analys har inte metoderna och aktiviteterna bedömts i detalj. 

 Det finns i dagsläget aktiviteter och metoder som på olika sätt främjar och förebygger för 
att barn och unga ska få hälsofrämjande möjligheter. Även när barnet/ ungdomen på något 
sätt börjat med riskabelt beteende eller finns i riskmiljöer så finns skyddsfaktorer och 
åtgärder främst i form av myndighetsutövande. 

 Dock ligger tonvikten på åtgärder för individen när redan individen har hamnat i en 
riskfylld situation. Man kan även tolka att resurserna finns inom denna också. 

 Utmaningen ligger i att satsa mer på främjande och förebyggande utan att ta bort resurser 
från åtgärder på individnivå. Denna satsning är långsiktig och hållbar med sikte på att 
resurserna ska minska inom nivån åtgärder. Här krävs mod och en tydlig struktur och 
målbild. Vad vill vi åstadkomma inom närmsta 5 åren, 10 åren och framåt? 

 Gemensam bild och analys av nuläget är svårt att få då många ser utifrån sin verksamhet. 
Varje rektor och avdelningschefer på sitt område, varje förvaltning ser utifrån sina behov. 
Hur får vi en gemensam analys där fokus är på vad vi kan göra tillsammans för barn och 
unga i kommunen?  Vi bör och kan ta tillvara på varandras resurser eller ta stöd av andra i 
samhället. 

 I dagsläget finns inte resurser att göra mycket mer än det som är ålagt inom ramen för lagar 
och annan myndighetsutövning. Detta gäller främst för socialtjänsten men också för skolan 
i viss mån. Där man ändå satsar på främjande/ förebyggande upplevs en risk att detta ska 
vara ”utöver” det som redan planerats i verksamheten. Resurser tillsätts inte alltid utan 
omprioriteringar inom befintlig verksamhet måste göras. Detta är ett problem då vid 
sparkrav etc. i princip alltid det förebyggande arbetet får stå tillbaka. Nytt förhållningssätt 
bör tas av politiker och ledning om detta ska bli hållbart och leda till förändringar. 
För att citera Ingvar Nilsson: I ett flertal studier har jag sett att tidiga insatser och 

preventiva förebyggande insatser sannolikt är billigare än att vänta eller avstå från att 

göra något. För att tjäna pengar måste man satsa pengar och att i detta satsande finns en 

viss risk.4 

 I dagsläget så kan samverkansfrågor i vissa fall leda till frustation då förväntningar och 
tolkningar av förutsättningar är olika. Sekretessfrågan är en sådan, roller och ansvar en 
annan. 

 Det finns inga tydliga styrdokument där samverkan mellan socialtjänst och 
utbildningsförvaltningen beskrivs tydligt förutom via olika lagar och viss 
myndighetsutövning. Övriga styrdokument som kommunala mål etc. kan ge upphov till 
olika tolkningar. 

 De aktiviteter och metoder som i dagsläget används i ordinarie verksamhet har inte i denna 
kartläggning värderats i detalj. Generellt kan man dock se att evidensen i metoderna skiftar 
och någon samlad dokumentation där kvalitetssäkring beskrivs finns inte i dagsläget. 

(329 av 385)

4 Kommissionen för jämlik hälsa 2017: Utanförskap, hälsa och en effektiv resursanvändning Ingvar Nilson 
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Utmaningar/ Det som behöver stärkas och utvecklas utifrån analysen 

 Skapa en hållbar och tydlig struktur där horisontella perspektivet är tydligt. Detta genom 
styr- och ledning t.ex. reglementen, riktlinjer, manualer etc. Detta för att stärka 
gemensamma uppdrag mellan förvaltningarna. 

 En tydlig samordning på övergripande nivå där flera olika aktörer i samhället samarbetar 
och samverkar på olika sätt. Inte skapa en ny verksamhet utan bygga på någonting som 
redan finns. I denna struktur bör även föreslagen samrådsgrupp ingå så att det blir på 
funktionsnivå och inte personbundet. 

 Samordnande funktion som kan vara koordinator och kontakt in och ut i olika 
organisationer. Annars finns risk för ”projekttänk” och att ansvaret ligger på engagerade 
personer. 

 Tydliggöra roller och ansvar samt kunskapsdela när det gäller innebörden av dessa. Detta 
för att underlätta när det gäller förväntningar och eventuella krav kopplat till detta. 

 Kontinuitet och långsiktig planering. Inte skapa projekt där aktiviteter är tidsbestämda. 
 Att få en gemensam bild genom analys av den statistik och de undersökningar som 

genomförs kopplat till barn och unga. Till exempel välfärdsbokslut barn och unga som 
även är kopplat till område. 

 Att lyfta frågorna Hur jobbar vi tillsammans?  Hur kan vi underlätta för varandra att stötta 
och hjälpa gruppen och individen? 

 Att få genomslag i alla verksamheter. Utmaning i att från ledningshåll prioritera frågorna 
men också tillsätta resurser. 

 Hur får vi verkstad? Handlingsplanen bör inte endast ha formen av en övergripande nivå 
utan till planen koppla en genomförande/ aktivitetsplan som ger kraft och ger direkt 
resultat. 

(330 av 385)
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__________ 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(1 av 4)(332 av 385)

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

§ 211 
Motion (SLP) – Droginformation till alla skolor 
Diarienr 18KS556 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - droginformation till alla 
skolor. 

Reservationer 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet. 

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 
kommunstyrelsen för beredning. 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande, inkommit den 4 december 2018, § 148 

www.droginformation.nu
https://Droginformation.nu
https://www.droginformation.nu/boka-en
https://Droginformation.nu
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Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

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). 

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

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 augusti 2019 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 4)(333 av 385)

https://droginformation.nu
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Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

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 
Anders Nordin (SLP): bifall till motionen. 

Elisabeth Vidman (S) och Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens 
förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(3 av 4)(334 av 385)



 

       

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

Beslutsunderlag 
 Handlingsplan förebygga missbruk - Barn och unga Piteå 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(4 av 4)(335 av 385)



  
   

 
   

§214 
Nämndemän vid Luleå 
Tingsrätt 2020-2023
19KS66 

(336 av 385)



  
   

    
 

   

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

(337 av 385)



  
   

   

   

§216 
Avsägelse av uppdraget 
som ersättare i 
Kommunfullmäktige
18KS602 

(338 av 385)



  
    

    
 

   

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

(339 av 385)



  
      

   

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

(340 av 385)



(341 av 385)



(342 av 385)



  
   

  
 

   

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

(343 av 385)



(344 av 385)



(345 av 385)



  
    

   

§220 
Motion (C) - Förbättrat 
befolkningsskydd
19KS471 

(346 av 385)



(347 av 385)



(348 av 385)



  
   

  

   

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

(349 av 385)



  
   

  
    

   

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

(350 av 385)



(352 av 385)



  
  

   
    

     
     

   

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

(353 av 385)



(355 av 385)



  
  

   
   

§224 
Medborgarförslag -
Förbjud tiggeri i Piteå
19KS454 

(356 av 385)



(358 av 385)



  
   

    
   

   
  

   

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

(359 av 385)



(361 av 385)



  
    

  
   

   

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

(362 av 385)



(364 av 385)



  
    

    

   

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

(365 av 385)



(367 av 385)



  
   

   

§228 
Medborgarförslag - Grön 
hälsoväxling
19KS497 

(368 av 385)



(370 av 385)



  
  

   

§229 
Medborgarförslag -
Byanämnd
19KS504 

(371 av 385)



(373 av 385)



  
  

 
   

§230 
Medborgarförslag -
Sockerfria förskolor 
19KS388 

(374 av 385)



(376 av 385)



  
   

   
  

   

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

(377 av 385)



(379 av 385)



  
   

   
  

   

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

(380 av 385)



(382 av 385)



  
  

   
      

     
 

   

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

(383 av 385)



(385 av 385)
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