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§ 269 
Budget 2020 och Verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 samt kommunal 
skattesats 
Diarienr 19KS547 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2020-2022 och årsbudget för år 2020. 

Kommunfullmäktige beslutar om flytt av driftram med 740 tkr från Samhällsbyggnads-nämnden 
till Kommunstyrelsen från och med 1 januari 2020 till följd av att ansvaret för samordning av 
folkhälsofrågor på folkhälsorådets uppdrag flyttas till Kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 2020 till 22:25 kronor. (oförändrat) 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa 
internbudget för år 2020 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) i 
samråd med Kommunstyrelsen (Ekonomiavdelningen). 

Reservationer 
Magnus Häggblad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Anders Nordin (SLP) och Joel Viklund (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan för åren 2020-2022 och årsbudget för år 
2020 den 24 juni 2019, § 164. Nedanstående är kompletteringar till detta beslut. 

Det finns inga tecken på att den globala tillväxten inte kommer att dämpas och för 2019 
prognostiseras den lägsta tillväxttakten sedan finanskrisen 2009. Under sommaren har flertalet 
länder haft snabbare avmattning än väntat. Fortfarande ingen Brexit, upptrappning i 
handelskriget mellan USA och Kina, vilket leder till politisk instabilitet. 

Under 2020 förväntas den starka konjunktur som Sverige befunnit sig i de senaste åren stagnera 
och orosmolnen för den globala ekonomin får negativa effekter för svensk export, därav är en 
lägre tillväxt trolig. Minskad sysselsättning, men fortsatt relativt stark arbetsmarknad med 
minskade arbetade timmar och färre sysselsatta är att vänta. 

Långsam utveckling av skatteunderlaget under 2019 då ökningstakten uppgår till ca 3,2 %, realt 
1,4 %, med marginella ökningar resterande år under planperioden. Detta tillsammans med ökade 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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demografiska behov kommer att ställa stora krav på effektiviseringar för att upprätta hålla en 
ekonomi i balans. 

Skatteintäkter/generella statsbidrag minskar mot budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i 
juni med -8,5 mkr år 2020, -2,4 mkr år 2021 och ökar med 0,9 mkr år 2022. 

• Skatteunderlaget är beräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings uppräkningsfaktorer 
med 2,5 % för år 2020 och 3,2 % för år 2021 samt 3,9 % år 2022. Medför minskad intäkt med -
25,3 mkr år 2020 (-24,0 mkr år 2021, -20,4 mkr år 2022). 

• I skatteberäkningen är befolkningen ökad med 124 invånare jämfört med VEP i juni. Detta 
medför ökade skatteintäkter med 6,7 mkr 2020 (6,8 mkr 2021 och 7,6 mkr 2022). 

• Preliminär kostnadsutjämning för år 2020 medför förbättring med 12 mkr. Bygger på 
regeringens proposition om ändrad konstadsutjämning från om med 2020. 

• Preliminär LSS-utjämning för år 2020 ger en förbättring med 0,8 mkr. 

• Regeringen beslutade om extra medel på 10 mdkr till kommuner och landsting från och med år 
2017, de så kallade Välfärdsmiljarderna. Beräkningen består av två delar, en del som avser 
flyktingvariabel och den andra är en befolkningsfördelning, vilken ingår i 
skatteunderlagsberäkningen. Delen avseende flyktingvariabeln är nu fastställd och ger 7,3 mkr 
2020 och är inräknad i budgeten, en minskning med -2,7 mkr jämfört med beslutet i juni. 

Pensioner 
KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti 2019 visar 
följande förändringar mot VEP 2020-2022 som beslutades av Kommunfullmäktige i juni: 
Minskad kostnad med 6,6 mkr 2020, 7,5 mkr 2021 samt med 6,6 mkr 2022. 

Ansvar samordning folkhälsofrågor förändrat 
Omfördelning av driftram mellan Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden då 
ansvaret för samordning av folkhälsofrågor på Folkhälsorådets uppdrag flyttas till KS. 

Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande- och nämndnivå som fastställer vad 
som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2019 återfinns i 
budgetdokumentet. 

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

Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar. 

Budgetförslaget har presenterats för den centrala samverkansgruppen den 10 juni 2019. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V), Mats Dahlberg (MP), Robert Håkansson (-), Elin 
Håkansson (-): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Ulf Lindström (L), Helén 
Lindbäck (KD): bifall till Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets reviderade förslag till 
budget samt Kommunstyrelsens förslag enligt beslutsmening 2, 3 och 4. Avslag till 
Kommunstyrelsens förslag enligt beslutsmening 1. 

Anders Nordin (SLP): Avslag. 

Magnus Häggblad (SD): bifall till Sverigedemokraternas förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Budget 2020 och Verksamhetsplan 2020-2022 
 Budget VEP 2020-2022 Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet reviderad nov 2019 
 Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 - Sverigedemokraterna 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 270 
Koncernbudget för Piteå kommun 2020 
Diarienr 19KS518 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av Koncernbudget för Piteå kommun 2020. 

Ärendebeskrivning
En sammanställning har gjorts av kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2020-2022 för 
Piteå kommun samt av styrelsen för Piteå Kommunföretag AB fastställd koncernbudget för 
2020. Dokumentet har upprättats i form av en Koncernbudget för Piteå kommun 2020. I 
händelse av att kommunfullmäktige beslutar att ändra kommunstyrelsens förslag till 
Verksamhetsplan 2020-2022 ändras Koncernbudget för Piteå kommun 2020 på motsvarande 
sätt. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Koncernbudget för Piteå kommun 2020 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 271 
Taxor och avgifter måltidsservice 2020 
Diarienr 19KS556 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxor och avgifter för måltidsservice. 

Taxan träder i kraft från och med 1 februari 2020. 

Reservationer 
Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), Anders Nordin (SLP), Joel Viklund (SLP), Magnus 
Häggblad (SD), Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), Torgny 
Långström (C), Britt-Louise Nyman (C), Bo Andersson (C), Håkan Johansson (M), 
Ellinor Sandlund (M), Cornelia Johansson (M), William Sandberg (M), Karl-Erik Jonsson (M) 
och Daniel Bergman (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning
Fastighets- och serviceförvaltningen har beräknat det nya priset för måltidsabonnemang, 
vilket motsvarar en prisökning med 52 kr/månad. Ingående kostnadsslag är löner, hyra, 
livsmedel, transporter och förbrukning/övrigt. Totalt har antal måltidsabonnemang ökat med 60 
platser inför 2020 i jämförelse med 2019. I en dagsportion för måltidsabonnemang ingår 3 mål 
plus 2 mellanmål, kostnad per dag 130 kr. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-17 §255, att fastställa målsättning om 93%-96% 
täckning för Fastighets- och serviceförvaltningens kostnader för måltidsabonnemang avseende 
särskilt boende inom äldreomsorgen. 

Fastighets- och servicenämndens beslut 2019-09-10 
Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige fastställa avgifter och föreslår 
93,5% kostnadstäckningsgrad gällande måltidsabonnemang (tre mål + mellanmål per dag) inom 
äldreomsorgen, höjning 52 kronor per månad till 3 906 kronor. Höjningen motsvarar 1,3%. 
Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att nya avgifter träder i 
kraft 1 februari 2020. 

Yrkanden 
Helén Lindbäck (KD), Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV), 
Anders Nordin (SLP), Ulf Lindström (L) och Magnus Häggblad (SD): avslag till 
avgiftshöjningen enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Anders Lundkvist (S), Marita Björkman Forsman (S), Agnetha Eriksson (S): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
 Taxor och avgifter måltidsservice 
 §266 KS Taxor och avgifter måltidsservice 2020 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 272 
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2020 
Diarienr 19KS588 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2020 (VA-taxa). 

Taxan gäller från och med 1 januari 2020. 

Ärendebeskrivning
Enligt tidigare beslut (KF 2015-09-28) ska VA-taxan justeras och omfördelas stegvis fram till 
2019 för införande av en ny taxekonstruktion. Denna omfördelning är nu utförd och för 2020 
föreslås en generell ökning, oavsett mätartyp, av brukningsavgifterna om totalt 4,0 % för att 
täcka ökade driftkostnader hänförliga till driften av den allmänna VA-anläggningen. 

Bolagets investeringsbehov ökar kapitalkostnader i form av framförallt avskrivningar. Detta är 
en av huvudorsakerna till den föreslagna justeringen av 2020 års brukningsavgifter. VA-
verksamheten har utöver ökade kapitalkostnader även ökade drift- och underhållskostnader med 
ca 2%. Förutom förväntade prisökningar budgeteras även för att möjliggöra arbetet med 
förebyggande underhåll samt för att minska sårbarheten på verken. I detta syfte utförs en 
personalutökning. 

Driftsbudgeten för VA-ledningsnätet utökas också för att upprätthålla takten av byte och 
reparationer på ledningsnätet, vilket är en viktig del i bolagets leveranssäkerhet mot kund. Under 
2020 kommer satsningar inom bolagets stödfunktioner att genomföras. Bland annat genom att ta 
fram en strategisk kommunikationsplan med tillhörande åtgärder, införskaffande av ett 
kundhanteringssystem samt framtagande av IT-strategi. 

Med anledning av kostnadsökningar förväntas det totala intäktsökningsbehovet för driften av 
den allmänna VA-anläggningen uppgå till 4,0 %. 

Förslaget innebär att kostnaden för det vanligaste villahushållet ökar med 22 kr per månad vilket 
motsvarar 261 kr per år och för en ”normallägenhet” med 12 kr per månad vilket motsvarar 144 
kr per år. 

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 
 Taxa allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019 
 Bilaga statistik för jämförelse 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 273 
Taxa för Renhållning hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2020 
Diarienr 19KS591 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för Renhållning, hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
2020. 

Taxan gäller från och med 1 januari 2020. 

Kommunfullmäktige överlämnar till Styrelsen för Piteå renhållning och vatten att vid införandet 
av förbränningsskatt från 1:a april 2020 besluta om höjning av grundavgiften och tömnings- och 
behandlingsavgiften för brännbart avfall motsvarande kostnaden för förbränningsskatten. 

Kommunfullmäktige begär att kostnader för omhändertagande av brännbart avfall redovisas 
särskilt inför nästa beslut 2020. 

Ärendebeskrivning
För 2020 prognostiseras normala årliga kostnadsökningar i paritet med avfallsindex A12:1MD 
som ökat 2,8 % (augusti 2018 – augusti 2019). Stigande oljepriser under 2019 är en betydande 
anledning till kostnads- och indexökningen. Vidare förväntas kostnader för omhändertagande av 
brännbart avfall stiga kraftigt under nästa år då nuvarande avtal ska förnyas. 

Regeringen har även aviserat en proposition som föreslår en förbränningsskatt på brännbart 
avfall på 75 kr per ton från 1:a april 2020. 

För att täcka ökade driftskostnader föreslås en uppräkning av renhållningstaxan för 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för år 2020 med totalt 3,7 % med en option att få 
höja taxan den 1:a april 2020 om regeringens proposition gällande förbränningsskatt vinner laga 
kraft. 

I renhållningstaxan för Piteå kommun framgår att: 
”Renhållningstaxan är baserad på indextalet 101,4 (2013-08) i Avfallsindex A12:1MD. När 
detta index ändras, äger Pireva rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen.” 

Index för perioden augusti 2018 till augusti 2019, ökade från 112,1 till 115,2 vilket motsvarar 
2,8 %. 

Utöver normala årliga kostnadsökningar såsom lönerevision, indexerade prisökningar etc. 
förväntas även drivmedelspriserna att fortsätta ligga på en hög nivå. Under 2019 har oljepriserna 
ökat med 18 % vilket har påverkat drivmedelspriserna mer än 2019 års budget. Under 2020 
kommer satsningar inom bolagets stödfunktioner att genomföras. Bland annat genom att ta fram 
en strategisk kommunikationsplan med tillhörande åtgärder, införskaffande av ett 
kundhanteringssystem samt framtagande av IT-strategi. Sammantaget genererar dessa 
kostnadsökningar ett behov att öka taxan i paritet med avfallsindex A12:1MD. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kostnader för omhändertagande av brännbart avfall förväntas stiga betydligt mer än ovan 
nämnda avfallsindex, då nuvarande avtal löper ut 2019. Resonemanget bygger på att andra 
kommunala avfallsbolag inom regionen, som upphandlat förbränning av brännbart avfall, har 
fått rejäla prisökningar samt att Boden Energi har byggt en ny förbränningsanläggning. 
Kostnadsökningen för ökade förbränningskostnader härrör den taxeökning som överstiger 
avfallsindex A12:1MD med 0,9%. 

Med anledning av dessa kostnadsökningar förväntas det totala intäktsbehovet för det 
kommunala renhållningsuppdraget landa över indexökningen av Avfallsindex A12:1MD. 
Därmed föreslås en uppräkning av renhållningstaxan för hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall för år 2020 med totalt 3,7 %. 

Förslaget innebär att kostnaden för det vanligaste villahushållet ökar med 6 kr per månad, vilket 
motsvarar 72 kr per år och för en lägenhet med ca 3,75 kr per månad vilket motsvarar 45 kr per 
år. 

I bilaga redovisas föreslagen renhållningstaxa inklusive taxejustering på 3,7 %. 

Regeringen har aviserat en proposition som föreslår en förbränningsskatt på brännbart avfall på 
75 kr per ton från 1:a april 2020. I det fall propositionen bifalles i riksdagen och vinner laga 
kraft kommer kostnaden för behandlingsavgift av brännbart avfall att öka med 75 kr per ton 
vilket medför ett ytterligare behov att höja renhållningstaxan med cirka 1,7 % från och med 1:a 
april 2020. 

Förslag till beslut 
Pirevas styrelse föreslår kommunfullmäktige att besluta 
- att utöver avfallsindex höja taxan för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från 1:a 
januari 2020 med 0,9 % samt; 
- att vid införandet av förbränningsskatt från 1:a april 2020 få höja grundavgiften och tömnings-
och behandlingsavgiften för brännbart avfall motsvarande kostnaden för förbränningsskatten. 

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 
 Taxa för renhållning, hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2020 
 Bilaga statistik för jämförelse 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 274 
Begäran om investeringsmedel - Förbättrad inomhusmiljö på vård- och 
omsorgsboenden 
Diarienr 19KS611 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Socialnämnden 1,4 mkr i investeringsbudget för arbetet med 
installation av kyld tilluft på vård- och omsorgsboenden i äldreomsorgen, etapp 1. 

Ärendebeskrivning 
Vissa somrar medför hög värme vilket leder till höga temperaturer inomhus. I vissa byggnader 
blir situationen mycket besvärande för boende och personal. De boende har inte alls samma 
möjlighet som andra att själva påverka temperaturen och det olägenheter de medför. En annan 
aspekt är att det i våra boenden förvaras läkemedel och att en del är känsliga för höga 
temperaturer överstigande 25 grader. Då det inte är görligt för personalen att ha kontroll över 
vilka läkemedel som tål vissa temperaturer så är rutinen i förvaltningen att temperaturen där 
läkemedel förvaras får vara högst 25 grader. Detta ansvar gäller i de fall vi har övertagit ansvaret 
för en boendes läkemedelshantering. 

Vid nybyggnation för socialförvaltningens äldreomsorg är det beslutat att kyld tilluft ska 
installeras i lokaler och bostäder. När ventilationsaggregatets tekniska livslängd är uppnådd eller 
annan åtgärd kräver ett aggregatbyte installeras kyld tilluft i de befintliga beståndet. En 
utredning togs fram av fastighetskontoret i form av en kortsiktig lösning fram till ett 
aggregatbyte. Den avsåg kylsplittar i vissa gemensamma utrymmen på boendet. Kylsplittar 
skulle bara lösa en liten del av problematiken. Inför VEP 2020 begärde nämnden medel till 
detta. 

Fortsatta diskussioner mellan politik och tjänstemän utmynnade i ytterligare en kompletterande 
utredning som i huvudsak innebär byte av aggregat vilket leder till anpassad temperatur i hela 
boendet och en mer klimatanpassad och långsiktig åtgärd. 

-Kyld tilluft: Kyler hela byggnaden, innebär få tillkommande service/ underhållspunkter, kräver 
ingen bygganmälan, ingen ökad ljudalstring i fastigheten, kräver inga byggåtgärder inne samt 
avledning av kondensvatten. Begränsad ventilation under arbetet med aggregatbytet. 

-Kylsplittar: Kyler en begränsad yta, många service och underhållspunkter, kan kräva 
bygganmälan samt grannars medgivande, ger ökad ljudalstring samt kräver bygganmälan inne 
på avdelningarna. Innebär ingen påverkan på ventilationen under byggskedet. 

Fastighetskontoret föreslår en 4 års plan med start 2020. Förslaget är att man börjar med de 
boenden där renovering pågår, Hortlaxgården och Norrgården. Kostnaden för dessa beräknas till 
3 100 tkr. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
I de särskilda boenden som Socialnämnden idag ansvarar för, så har det på vissa utav dessa 
under en längre tid inte funnits eller nyinstallerats anpassade ventilationssystem. Socialnämnden 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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gör därför nu en begäran om att få anpassa ventilation, för en förbättrad inomhusmiljö på vissa 
särskilda boenden. 

Detta ärende berör även Socialnämndens begäran om medel ur centrala potten för 
Anpassning/renovering av lokaler inom socialförvaltningen. I det ärendet avsätts 1,7 mkr för 
anpassat ventilationssystem särskilda boenden. För att täcka den totala kostnaden på 3,1 mkr 
föreslår Kommunledningsförvaltningen att Kommunstyrelsen beviljar 1,4 mkr. 

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

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 275 
Försäljning av fastighet Kompositören 1 till AB Pitebo 
Diarienr 19KS617 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner försäljning av fastigheten Kompositören 1 till AB Pitebo. 

Ärendebeskrivning
Markanvisningsavtal tecknades den 25 mars 2019 mellan Piteå kommun och AB Pitebo med 
avsikt att projektera och bygga två flerbostadshus med 64 hyreslägenheter samt erforderliga 
parkeringsplatser på Universitetsområdet. 

Detaljplan 2581-P14/4 antogs 2014 och avstyckning av fastigheten har skett i enlighet med 
detaljplanen. Bygglov beviljades den 7 mars 2019. 

Priset baseras på BTA (bruttoarea) enligt beviljat bygglov. BTA är 4 900 m2 vilket utgör en 
försäljningsintäkt på 2 998 800 kronor. Köpekontrakt har undertecknats av köparen. 

Syftet med markförvärvet är att uppföra två flerbostadshus. Byggnationen överensstämmer med 
detaljplanen. 

Kompletterande uppgifter från Samhällsbyggnad 2019-11-11 
Prissättningen för Kompositören 1 utgår från då gällande prislista vilken hänvisar till
värdering upprättad 2018 för byggrätter avseende bostäder inom universitetsområdet. År 2018 
då förhandlingen påbörjades gällde att man betalade 80% av marknadsvärdet. 
Priset har justerats på grund av att köparen stod för utförande och kostnader för sanering av en 
känd förorening i området (från tidigare skjutbana). I vanliga fall säljer kommunen marken efter 
att ha utfört och bekostat sanering men i detta fall utfördes saneringen på bekostnad av köparen, 
på grund av snäva tidsramar samt mer kostnadseffektiv lösning i samband med övrigt 
markarbete. 

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 
 Förrättningskarta - Kompositören 1 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 276 
Dispositionsavtal - Informationsteknik i Norrbotten AB (IT 
Norrbotten) 
Diarienr 19KS586 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar komplettering och förlängning av Dispositionsavtal -
Informationsteknik i Norrbotten AB. 

Ärendebeskrivning 
Dispositionsavtalen mellan samtliga kommuner i Norrbotten och IT Norrbotten gällande 
förvaltning av Regionnätet under perioden 2005 - 2025 har under åren fungerat väl. Avtalen 
har skapat en positiv ekonomisk utveckling och konkurrens i regionen. 

Under nuvarande dispositionsavtals löptid har två viktiga förändringar skett som inte kunde 
förutses vid tecknandet och som påverkar innehållet: 

A. Den nuvarande avtalslängden är tom år 2025, utan möjlighet till förlängning. IT Norrbotten 
säljer olika tjänster i nätet till bl.a. telekomoperatörer där avtalslängden numera många gånger är 
10-15 år. Med nuvarande kvarvarande avtalslängd så omöjliggör detta avtal med avtalstid på 10-
15 år och därigenom förlorade affärer. 

B. Vattenfall har tvingats till ombyggnationer av sitt elnät, vilket i sin tur tvingar IT Norrbotten 
att investera i ombyggnationer av regionnätet p.g.a. att regionnätets fiberkablar hänger i 
Vattenfalls stolpar. 

På grund av ovanstående så behöver nuvarande dispositionsavtal kompletteras enligt bilaga. 

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 
 Komplettering till dispositionsavtal IT Norrbotten 
 Dispositionsavtal 2005-05-23 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 277 
Förbundsordning för samordningsförbundet Activus i Piteå 
Diarienr 19KS502 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Förbundsordning för samordningsförbundet Activus i Piteå. 

Beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar i 
alla tre förbunden och att samtliga av dessa beslut får laga kraft. 

Ärendebeskrivning
2006-12-01 inrättades tre enskilda Samordningsförbund i Luleå, Piteå och Älvsbyn. Genom att 
slå samman förbunden kan de administrativa kostnaderna minska och en större del av budgeten 
kan gå till insatser för individer som är i behov av en samlad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

2019-09-17 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbunden i Luleå, Piteå och
Älvsbyn att teckna en gemensam avsiktsförklaring kring att slå samman de tre förbunden till ett 
från och med 2020-01-01. Det nya förbundet föreslås vara samordningsförbundet Pyramis Luleå 
som från och med 2020-01-01 föreslås byta namn till Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 

En ny förbundsordning för det gemensamma förbundet har utarbetats. Denna ska antas av 
samtliga medlemmar. 

Vidare ska ny förbundsordning antas för Samordningsförbundet Activus med tillägg i §11: 
Om förbundet har tillgångar och skulder vid likvidation och upplösning och förbundet ska ingå i 
ett annat samordningsförbund ska samtliga tillgångar och skulder överföras till detta förbund. 
Verksamhet som finansieras av förbundet ska också överföras till detta förbund. 
Därefter kommer Samordningsförbundet Activus att upplösas/träda i likvidation. 

Ekonomi och redovisning 
De avgående styrelserna i de förbund som upplöses/likvideras har ansvar att upprätta 
årsredovisning för 2019. Samtliga av de gamla förbunden har ett eget kapital som överförs till 
det nya förbundet. 

Försäkringskassan bidrar med statens andel avseende Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan med 50% av förbundsmedlen, Region Norrbotten med 25%, och 
kommunerna med tillsammans 25%. 

Fördelningen av den kommunala delen föreslås utgå från befolkningstalen 16-64 år per den 31 
december året innan budget fastställs. 
2018-12-31 
Luleå har 48 806 invånare 16-64 år vilket utgör 62% av den kommunala delen 
Piteå har 24 983 invånare 16-64 år vilket utgör 32% av den kommunala delen
Älvsbyn har 4 646 invånare 16-64 år vilket utgör 6% av den kommunala delen. 

Om Regionen och kommunerna ligger på samma nivå för anslag som för 2019 blir den totala 
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budgeten 5,0 mkr och då bidrar staten med 2,5 mkr, Region Norrbotten med 1,250 mkr, Luleå
kommun med 775 tkr, Piteå kommun med 400 tkr och Älvsbyns kommun med 75 tkr. 

Det nya utökade förbundet 
Förbundets styrelse kommer att bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Varje medlem utser 1 
ledamot och 1 ersättare. 

Samordningsförbunden granskas i nuläget av revisorer utsedda av förbundsmedlemmarna. 
Enligt den nya förbundsordningen ska Försäkringskassan utse statens gemensamma revisor, 
Region Norrbotten utser en revisor och kommunerna utser en gemensam revisor. Revisorer väljs 
för fyra år räknat från och med 1 april året efter det då val av fullmäktige i landsting/regioner 
och kommuner har ägt rum i hela landet. Den gemensamma revisorn för kommunerna utses per
mandatperiod av i nämnd ordning Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyns kommun. 

Activus och Consensus som ska upplösas/likvideras har insatser och åtaganden som pågår. 
Dessa åtaganden övertas av Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 

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 
 Förbundsordning Samordningsförbundet Activus 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 278 
Medlemskap i Samordningsförbundet södra Norrbotten 
Diarienr 19KS573 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 

Kommunfullmäktige beslutar att Piteå kommun ingår som medlem i Samordningsförbundet 
Södra Norrbotten från och med 1 januari 2020. 

Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar 
i alla tre förbunden och att samtliga av dessa beslut får laga kraft. 

Ärendebeskrivning
2006-12-01 inrättades tre enskilda Samordningsförbund i Luleå, Piteå och Älvsbyn. Genom att 
slå samman förbunden kan de administrativa kostnaderna minska och en större del av budgeten 
kan gå till insatser för individer som är i behov av en samlad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

2019-09-17 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbunden i Luleå, Piteå och
Älvsbyn att teckna en gemensam avsiktsförklaring kring att slå samman de tre förbunden till ett 
från och med 2020-01-01. Det nya förbundet föreslås vara samordningsförbundet Pyramis Luleå 
som från och med 2020-01-01 föreslås byta namn till Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 

En ny förbundsordning för det gemensamma förbundet har utarbetats. Denna ska antas av 
samtliga medlemmar. 

Vidare ska ny förbundsordning antas för Samordningsförbundet Activus med tillägg i §11: 
Om förbundet har tillgångar och skulder vid likvidation och upplösning och förbundet ska ingå i 
ett annat samordningsförbund ska samtliga tillgångar och skulder överföras till detta förbund. 
Verksamhet som finansieras av förbundet ska också överföras till detta förbund. 
Därefter kommer Samordningsförbundet Activus att upplösas/träda i likvidation. 

Ekonomi och redovisning 
De avgående styrelserna i de förbund som upplöses/likvideras har ansvar att upprätta 
årsredovisning för 2019. Samtliga av de gamla förbunden har ett eget kapital som överförs till 
det nya förbundet. 

Försäkringskassan bidrar med statens andel avseende Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan med 50% av förbundsmedlen, Region Norrbotten med 25%, och 
kommunerna med tillsammans 25%. 

Fördelningen av den kommunala delen föreslås utgå från befolkningstalen 16-64 år per den 31 
december året innan budget fastställs. 
2018-12-31 
Luleå har 48 806 invånare 16-64 år vilket utgör 62% av den kommunala delen 
Piteå har 24 983 invånare 16-64 år vilket utgör 32% av den kommunala delen 
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Älvsbyn har 4 646 invånare 16-64 år vilket utgör 6% av den kommunala delen. 

Om Regionen och kommunerna ligger på samma nivå för anslag som för 2019 blir den totala 
budgeten 5,0 mkr och då bidrar staten med 2,5 mkr, Region Norrbotten med 1,250 mkr, Luleå
kommun med 775 tkr, Piteå kommun med 400 tkr och Älvsbyns kommun med 75 tkr. 

Det nya utökade förbundet 
Förbundets styrelse kommer att bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Varje medlem utser 1 
ledamot och 1 ersättare. 

Samordningsförbunden granskas i nuläget av revisorer utsedda av förbundsmedlemmarna. 
Enligt den nya förbundsordningen ska Försäkringskassan utse statens gemensamma revisor, 
Region Norrbotten utser en revisor och kommunerna utser en gemensam revisor. Revisorer väljs 
för fyra år räknat från och med 1 april året efter det då val av fullmäktige i landsting/regioner 
och kommuner har ägt rum i hela landet. Den gemensamma revisorn för kommunerna utses per
mandatperiod av i nämnd ordning Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyns kommun. 

Activus och Consensus som ska upplösas/likvideras har insatser och åtaganden som pågår. 
Dessa åtaganden övertas av Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 

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

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

Beslutsunderlag 
 Förbundsordning 2020 Södra Norrbotten - förslag 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 279 
Upplösning av Samordningsförbundet Activus i Piteå 
Diarienr 19KS599 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Piteå kommun träder ur Samordningsförbundet Activus i Piteå 
31 december 2019, som därmed upplöses. 

Kommunfullmäktige beslutar att den avgående styrelsen i Samordningsförbundet Activus i Piteå 
ansvarar för att upprätta årsredovisning för 2019. 

Kommunfullmäktige entledigar Anders Berg som ordinarie lekmannarevisor och Gunnar Plym 
Forsell som revisorsersättare i Samordningsförbundet Activus i Piteå när årsredovisningen för 
2019 är godkänd. 

Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar 
i alla tre förbunden och att samtliga av dessa beslut får laga kraft. 

Ärendebeskrivning
2006-12-01 inrättades tre enskilda Samordningsförbund i Luleå, Piteå och Älvsbyn. Genom att 
slå samman förbunden kan de administrativa kostnaderna minska och en större del av budgeten 
kan gå till insatser för individer som är i behov av en samlad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

2019-09-17 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbunden i Luleå, Piteå och
Älvsbyn att teckna en gemensam avsiktsförklaring kring att slå samman de tre förbunden till ett 
från och med 2020-01-01. Det nya förbundet föreslås vara samordningsförbundet Pyramis Luleå 
som från och med 2020-01-01 föreslås byta namn till Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 

En ny förbundsordning för det gemensamma förbundet har utarbetats. Denna ska antas av 
samtliga medlemmar. 

Vidare ska ny förbundsordning antas för Samordningsförbundet Activus med tillägg i §11: 
Om förbundet har tillgångar och skulder vid likvidation och upplösning och förbundet ska ingå i 
ett annat samordningsförbund ska samtliga tillgångar och skulder överföras till detta förbund. 
Verksamhet som finansieras av förbundet ska också överföras till detta förbund. Därefter 
kommer Samordningsförbundet Activus att upplösas/träda i likvidation. 

Ekonomi och redovisning 
De avgående styrelserna i de förbund som upplöses/likvideras har ansvar att upprätta 
årsredovisning för 2019. Samtliga av de gamla förbunden har ett eget kapital som överförs till 
det nya förbundet. 

Försäkringskassan bidrar med statens andel avseende Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan med 50% av förbundsmedlen, Region Norrbotten med 25%, och 
kommunerna med tillsammans 25%. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Fördelningen av den kommunala delen föreslås utgå från befolkningstalen 16-64 år per den 31 
december året innan budget fastställs. 
2018-12-31 
Luleå har 48 806 invånare 16-64 år vilket utgör 62% av den kommunala delen 
Piteå har 24 983 invånare 16-64 år vilket utgör 32% av den kommunala delen
Älvsbyn har 4 646 invånare 16-64 år vilket utgör 6% av den kommunala delen. 

Om Regionen och kommunerna ligger på samma nivå för anslag som för 2019 blir den totala 
budgeten 5,0 mkr och då bidrar staten med 2,5 mkr, Region Norrbotten med 1,250 mkr, Luleå
kommun med 775 tkr, Piteå kommun med 400 tkr och Älvsbyns kommun med 75 tkr. 

Det nya utökade förbundet 
Förbundets styrelse kommer att bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Varje medlem utser 1 
ledamot och 1 ersättare. 

Samordningsförbunden granskas i nuläget av revisorer utsedda av förbundsmedlemmarna. 
Enligt den nya förbundsordningen ska Försäkringskassan utse statens gemensamma revisor, 
Region Norrbotten utser en revisor och kommunerna utser en gemensam revisor. Revisorer väljs 
för fyra år räknat från och med 1 april året efter det då val av fullmäktige i landsting/regioner 
och kommuner har ägt rum i hela landet. Den gemensamma revisorn för kommunerna utses per
mandatperiod av i nämnd ordning Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyns kommun. 

Activus och Consensus som ska upplösas/likvideras har insatser och åtaganden som pågår. 
Dessa åtaganden övertas av Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 

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

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

§ 280 
Motion (SD) – Revidering av allmänna ordningsföreskrifter för Piteå 
kommun 
Diarienr 18KS460 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen - Revidering av allmänna ordningsföreskrifter för Piteå 
kommun. 

Reservationer 
Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), 
William Sandberg (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Robert Håkansson (SD) och Lage Hortlund (SD) har inkommit 
med ovan rubricerade motion och yrkar följande: 

Att möjligheterna att införa motsvarande (Eskilstunas) skrivelse för att göra insamlande av 
pengar på allmän plats tillståndspliktigt utreds. 

Att tillståndsplikten också ska gälla de fem landsbygdscentrumen Rosvik, Norrfjärden, Sjulnäs/ 
Roknäs, Jävre och Hortlax. 

Dessutom anförs i motionen: 
På senare år har hitrest tiggeri på offentlig plats uppenbarat sig i många av Sveriges större men 
även medelstora och mindre städer. Piteå är inget undantag. För kommuninvånarnas trivsel, 
välbefinnande och trygghet anser Sverigedemokraterna att offentligt tiggeri helst ska förbjudas, 
men i väntan på detta åtminstone förhindras och försvåras. Olika undersökningar pekar på ett 
utbrett stöd för ett tiggeriförbud, och utöver det negativa och tråkiga inslag i gatubilden som det 
utgör så riskerar turister få ett felaktigt negativt intryck av vår kommun. Problemet är dessutom 
till största del ett importerat problem där medborgare från främst Rumänien utgör den skara som 
tigger. Detta vill vi sätta stopp för då det inte är vår uppgift att vara andra EU-länders socialbyrå. 

Det är också viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjer tiggeriet. Till skillnad från 
flera av våra grannländer som redan har rikstäckande förbud mot tiggeri, har Sverige ännu inte 
ett sådant. Sverigedemokraternas åsikt på både lokal och rikstäckande nivå är att ett sådant 
förbud måste till snarast möjligt. Detta är dock i dagsläget inte möjligt, då den politiska viljan på 
riksdagsnivå inte räcker för att få till stånd ett nationellt förbud mot tiggeri. Vi anser dock att 
tiggeriverksamhet skall motarbetas å det bestämdaste av kommunen och berörda myndigheter. 
För att åstadkomma detta krävs bland annat att kommunens samarbete med Polismyndigheten 
utökas och förbättras, och att det i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna införs ett 
tillståndskrav på offentligt tiggeri. Sverigedemokraterna anser att det för all denna verksamhet 
på offentlig plats på förhand skall ansökas om tillstånd vare sig det gäller tiggeri, rosförsäljning 
eller såväl aktivt som passivt insamlande av pengar. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Genom att "byråkratisera" tiggeriet höjer man tröskeln, och ger samtidigt polismyndigheten en 
möjlighet att agera mot tiggeriet. Något som idag är svårt då det inte är olagligt att tigga i sig. 
Detta sammantaget bör leda till att tiggarna söker sig till andra kommuner. 

En kommun som redan antagit ovanstående "byråkratisering" är Eskilstuna. Där fördes följande 
skrivning in i de lokala ordningsföreskrifterna: "För passiv pengainsamling krävs 
Polismyndighetens tillstånd inom följande geografiska områden:" Varefter de aktuella 
geografiska områdena räknas upp. Sverigedemokraterna i Piteå har noggrant följt beslutet i 
Eskilstuna, och föreslår därför att också Piteå ska införa en liknande skrivning i sina Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter. 

Därför anser Sverigedemokraterna att det vore lämpligt att skriva om de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna så att såväl aktivt som passivt insamlande av pengar kräver tillstånd från 
polismyndigheten. 

Kommunfullmäktige har den 24 september 2018, § 184, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 14 augusti 2019 
Det har under senaste året kommit två vägledande domar angående tiggeri eller passiv 
penninginsamling på allmän plats. Högsta förvaltningsdomstolen har i december 2018 godkänt 
att Vellinge kommun får införa ett förbud mot passiv penninginsamling på vissa begränsade 
områden. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar bland annat att kommuner har vittgående 
befogenheter när det gäller lokala ordningsföreskrifter, men att ett förbud måste ha ett visst 
syfte. Det får dock inte vara allt för långtgående och det måste finns vissa begränsningar, 
framför allt geografiskt. 

Den andra domen kom i juni 2019 från Förvaltningsrätten gällande tillståndskrav för passiv 
penninginsamling. Där domstolen gett Eskilstuna kommun klartecken att kräva tillstånd för den 
passiva penninginsamlingen. Länsstyrelsen i Sörmland som tidigare stoppat den lokala
ordningsstadgan har valt att inte överklaga beslutet. Även här krävs dock geografiska 
begränsningar. 

Kostnaden för att ansöka om hos polisen tillstånd är 250 kr. Två veckor efter att tillståndskravet 
i Eskilstuna trätt i kraft, hade nio fullständiga ansökningar inkommit. Av dessa har polisen gett 
åtta tillstånd och en ansökan har skickats på remiss till kommunen. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det med utgångspunkt i dessa domar är 
möjligt att införa begränsningar, genom till exempel tillståndsplikt, för passiv penninginsamling 
i de lokala ordningsföreskrifterna. Med det så föreslår Kommunledningsförvaltningen att 
Kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”För att föra in regleringar i den allmänna ordnings föreskriften gäller att det ska vara aktiviteter 
som stör den allmänna ordningen eller medför betydande olägenheter för allmänheten. För mig 
kvalificerar sig inte tiggeri eller annan passiv penninginsamling för något av dessa kriterier. Det 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

är inte olagligt att tigga i Sverige och det är upp till var och en av oss att välja om vi vill ge 
pengar eller förnödenheter till en annan medmänniska. Det går inte att genom straffrättsliga 
åtgärder lagstifta bort fattigdom, möjligen kan man få den att flytta eller driver in de behövande 
i andra aktiviteter som betyder ännu större risker, så som prostitution eller kriminalitet. Världen 
blir inte bättre av att gömma undan ett problem som tyvärr är en realitet. 

Erfarenheterna från kommuner som har infört liknande förbud visar också på att det är ett 
väldigt ineffektivt sätt att minska antalet som tigger. Effekten har istället blivit att även de med 
tillstånd får utstå mer trakasserier, både i from av verbala och fysiska attacker där personer tar 
lagen i egna händer. Så genom att införa förbud eller tillståndsplikt kan det i sig medför 
olägenheter och störa den allmänna ordningen. 

Enda sättet att stoppa tiggeriet är att arbeta med grundorsaken, både på hemmaplan genom att se 
till så att människor har ett boende och en sysselsättning. Men även se till att människor inte 
tvingas resa hundratals mil genom Europa för att sitta ute i kylan i den svenska vintern för att 
försörja sig. Det är ett arbete som tar tid och Sverige engagerar sig inom EU för att sätta tryck på 
regeringarna, i de länder där största andelen tiggare kommer från, så att dessa tillförsäkrar sina 
medborgare sociala rättigheter. 

Så NEJ, jag är inte intresserad av att utreda om Piteå kommun kan införa begränsningar i de 
lokala ordningsföreskrifterna för att förbjuda tiggeri och ännu mindre beredd att inför sådana 
begränsningar. Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår motionen.” 

Yrkanden 
Helén Lindbäck (KD), Magnus Häggblad (SD), Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV) 
och Ulf Lindström (L): bifall till motionen. 

Helena Stenberg (S), Anna Bergström (V), Majvor Sjölund (C), Frida Söderberg (S), Mats 
Dahlberg (MP), Lena Vikberg (S) och Maj-Britt Lindström (S): bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

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

Votering begärs, varvid kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst, bifall Kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst, bifall till motionen. 

Votering verkställs genom upprop. 
Omröstningsresultat 
Ja: 33 
Nej: 14 
Avstår: 4 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

(26 av 269)

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

Voteringslistan följer med protokollet och dess paragraf. 

Beslutsunderlag 
 §273 KS Motion (SD) – Revidering av allmänna ordningsföreskrifter för Piteå kommun 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 280 
Votering: Motion (SD) – Revidering av allmänna ordningsföreskrifter 
för Piteå kommun 
18KS460 Voteringslist(or) 

JA: bifall till Kommunstyrelsens förslag, NEJ: bifall till motionen 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Torgny Långström(C), ledamot X 
Johannes Johansson(C), ledamot X 
Marika Risberg(C), ledamot X 
Majvor Sjölund(C), ledamot X 
Karl-Erik Jonsson(M), ledamot X 
Cornelia Johansson(M), ledamot X 
Maj-Britt Lindström(S), ledamot X 
Ferid Letic(S), ledamot X 
Lena Vikberg(S), ledamot X 
Roland Olofsson(S), ledamot X 
Elisabeth Vidman(S), ledamot X 
Cristian Bergvall(S), ledamot X 
Marianne Hedkvist(S), ledamot X 
Ken Åman(S), ledamot X 
Brith Fäldt(V), ledamot X 
Per Lönnberg(V), ledamot X 
Helena Wallon(V), ledamot X 
Mikael Borgh(V), ledamot X 
Anna Bergström(V), ledamot X 
Mats Dahlberg(MP), ledamot X 
Håkan Johansson(M), ledamot X 
Ellinor Sandlund(M), ledamot X 
Nina Bladh(S), ledamot X 
Lars U Granberg(S), ledamot X 
Frida Söderberg(S), ledamot X 
Agnetha Eriksson(S), ledamot X 
Sven-Gösta Pettersson(S), ledamot X 
Helena Stenberg(S), ledamot X 
Anders Lundkvist(S), ledamot X 
Martin Åström(SJV), ledamot X 
Britt-Louise Nyman(C), ledamot X 
Bo Andersson(C), ledamot X 
Johnny Åström(SJV), ledamot X 
Jonas Lindberg(S), ledamot X 
Eva Åström(SJV), ledamot X 
Malin Markström(SJV), ledamot X 
Anton Markström(SJV), ledamot X 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 26 (42) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

Helén Lindbäck(KD), ledamot X 
Daniel Bylund(KD), ledamot X 
Anders Nordin(SLP), ledamot X 
Ulf Lindström(L), ledamot X 
Elin Håkansson(-), ledamot X 
Magnus Häggblad(SD), ledamot X 
Robert Håkansson(-), ledamot X 
Marita Björkman Forsman(S), ersättare X 
Adrian Johansson (S), ersättare X 
Joel Wiklund(SLP), ersättare X 
William Sandberg (M), ersättare X 
Daniel Bergman(M), 2:e vice ordförande X 
Maria Holmquist Ek(V), vice ordförande X 
Stefan Askenryd(S), ordförande X 
Resultat 33 14 4 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 281 
Medborgarförslag - Förbjud tiggeri i Piteå 
Diarienr 19KS454 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget - Förbjud tiggeri i Piteå. 

Ärendebeskrivning 
Det har inkommit ett medborgarförslag rubricerat förbjud tigger i Piteå. Förslagsställaren 
yrkar följande: 

Jag med flera vill att kommunen förbjuder tiggeri i Piteå. 

Dessutom anges i medborgarförslaget: 

Många med mig tycker att det är otrevligt att gå in på ICA och handla. Ska ta kontakt med 
media om detta. Det är fyra kommuner i Norrbotten som har beslutat om detta. 

Kommunfullmäktige har den 23 september 2019, § 224, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 15 oktober 2019 
Det har under senaste året kommit två vägledande domar angående tiggeri eller passiv 
penninginsamling på allmän plats. Högsta förvaltningsdomstolen har i december 2018 
godkänt att Vellinge kommun får införa ett förbud mot passiv penninginsamling på vissa 
begränsade områden. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar bland annat att kommuner har 
vittgående befogenheter när det gäller lokala ordningsföreskrifter, men att ett förbud måste ha 
ett visst syfte. Det får dock inte vara allt för långtgående och det måste finns vissa 
begränsningar, framför allt geografiskt. 

Den andra domen kom i juni 2019 från Förvaltningsrätten gällande tillståndskrav för passiv 
penninginsamling. Där domstolen gett Eskilstuna kommun klartecken att kräva tillstånd för 
den passiva penninginsamlingen. Länsstyrelsen i Sörmland som tidigare stoppat den lokala
ordningsstadgan har valt att inte överklaga beslutet. Även här krävs dock geografiska 
begränsningar. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det med utgångspunkt i dessa domar är 
möjligt att införa begränsningar, genom till exempel tillståndsplikt, för passiv 
penninginsamling i de lokala ordningsföreskrifterna. Att införa sådana begränsningar skall 
dock ha ett syfte för den allmänna ordningen. Kommunledningsförvaltningen ser inte idag att 
det finns något behov av att införa dylika begränsningar och kan även se att det skulle kunna 
bli problem för välgörande organisationer och liknande som samlar in pengar, då ett förbud 
måste vara generellt och inte kan specifikt gälla insamling för personligt bruk. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
För att föra in regleringar i den allmänna ordningsföreskriften gäller att det ska vara 
aktiviteter som stör den allmänna ordningen eller medför betydande olägenheter för 
allmänheten. För mig kvalificerar sig inte tiggeri eller annan passiv penninginsamling för 
något av dessa kriterier. Det är inte olagligt att tigga i Sverige och det är upp till var och en av 
oss att välja om vi vill ge pengar eller förnödenheter till en annan medmänniska. Det går inte 
att genom straffrättsliga åtgärder lagstifta bort fattigdom, möjligen kan man få den att flytta 
eller driver in de behövande i andra aktiviteter som betyder ännu större risker, så som 
prostitution eller kriminalitet. Världen blir inte bättre av att gömma undan ett problem som 
tyvärr är en realitet. 

Erfarenheterna från kommuner som har infört liknande förbud visar också på att det är ett 
väldigt ineffektivt sätt att minska antalet som tigger. Effekten har istället blivit att även de 
med tillstånd får utstå mer trakasserier, både i from av verbala och fysiska attacker där 
personer tar lagen i egna händer. Så genom att införa förbud eller tillståndsplikt kan det i sig 
medför olägenheter och störa den allmänna ordningen. 

Enda sättet att stoppa tiggeriet är att arbeta med grundorsaken, både på hemmaplan genom att 
se till så att människor har ett boende och en sysselsättning. Men även se till att människor 
inte tvingas resa hundratals mil genom Europa för att sitta ute i kylan i den svenska vintern 
för att försörja sig. Det är ett arbete som tar tid och Sverige engagerar sig inom EU för att 
sätta tryck på regeringarna, i de länder där största andelen tiggare kommer från, så att dessa 
tillförsäkrar sina medborgare sociala rättigheter. 

Så NEJ, jag är inte intresserad av att införa begränsningar i de lokala ordningsföreskrifterna 
för att förbjuda tiggeri. Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget.” 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Marika Risberg (C), Ellinor Sandlund (M), Ulf Lindström (L), Karl-
Erik Jonsson (M), Mats Dahlberg (MP), Johnny Åström (SJV) och Nina Bladh (S): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Magnus Häggblad (SD): bifall till medborgarförslaget. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 282 
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna. 

Anmälda delgivningar 
 Anvisning för uppföljning av Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald (dnr 19KS594-2) 

 Anvisning till reglemente för attest (dnr 19KS618-2) 

 Anvisning för posthantering (dnr 19KS566-6) 

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

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

 

     
 

           
   

          

         

     
 

             
 

_______ 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 30 (42) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

(32 av 269)

§ 283 
Avsägelse av uppdrag som ledamot (KD) - Socialnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS606 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Eva Söderströms (KD) avsägelse. 

Kommunfullmäktige utser Malin Viklund (KD) till ny ersättare i Socialnämnden för 
resterande del av mandatperioden. 

Ärendebeskrivning 
Eva Söderström (KD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Socialnämnden. 

Kristdemokraterna nominerar Malin Viklund (KD) till ny ledamot i Socialnämnden. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
         

 
 

     
 

            
     

            

            

     
 

             
 

______ 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 31 (42) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

(33 av 269)

§ 284 
Avsägelse av uppdrag som ersättare (C) - Barn- och 
utbildningsnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS605 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Eva-Britt Danielssons (C) avsägelse. 

Kommunfullmäktige utser Malin Isaksson Liden (C) till ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden för resterande del av mandatperioden. 

Ärendebeskrivning
Eva-Britt Danielsson (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Centerpartiet nominerar Malin Isaksson Liden (C) till ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

 

     
 

           
     

            

     

         
 

             
 

_______ 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 32 (42) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

(34 av 269)

§ 285 
Avsägelse av ledamot (MP) - Miljö- och tillsynsnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS607 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Petter Fredrikssons (MP) avsägelse. 

Kommunfullmäktige utser Karl-Erik Willberg (MP) till ny ledamot i Miljö- och 
tillsynsnämnden för resterande del av mandatperioden. 

Ärendebeskrivning 
Petter Fredriksson (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Miljö- och tillsynsnämnden. 

Ingen nominering har inkommit från Miljöpartiet. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Miljöpartiets nominering, Karl-Erik Willberg (MP). 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

 

     
 

           
     

            

     

         
 

             
 

_______ 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 33 (42) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

(35 av 269)

§ 286 
Avsägelse av ledamot (M) - Barn- och utbildningsnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS605 

Beslut 
Kommunfullmäktigen godkänner Cornelia Johanssons (M) avsägelse. 

Kommunfullmäktige utser Håkan Johansson (M) till ny ledamot i Barn- och 
utbildningsnämnden för resterande del av mandatperioden. 

Ärendebeskrivning 
Cornelia Johansson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Ingen nominering har inkommit från Moderaterna. 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Moderaternas nominering, Håkan Johansson (M). 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

       
 

           
              

             
        

          
               

    

                   
              

   

          

       
 

       
 

             
 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 34 (42) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

(36 av 269)

§ 287 
Val av ledamot och ersättare - Samordningsförbundet södra 
Norrbotten 1 januari 2020 - 31 mars 2023 
Diarienr 19KS600 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Sven-Gösta Pettersson (S) till ledamot och Håkan Johansson (M) 
till ersättare i Samordningsförbundet södra Norrbotten för tiden 1 januari 2020 - 31 mars 
2023. 

Ärendebeskrivning
Fram till 31 december 2019 sitter Sven-Gösta Pettersson (S) som ledamot och Håkan 
Johansson (M) som ersättare i Samordningsförbundet Activus i Piteå. 

I förbundsordningen för Samordningsförbundet södra Norrbotten framgå att förbundet ska 
ledas av en styrelse bestående av sex ledamöter och sex ersättare. Varje medlem utser vardera 
en styrelseledamot och en ersättare. 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val 
av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande samt vice 
ordförande för samma period. 

Aktuellt val avser tiden 1 januari 2020 - 31 mars 2023. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Sven-Gösta Pettersson (S) till ledamot. 

Majvor Sjölund (C): Håkan Johansson (M) till ersättare. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
         

    
 

          
        

           
        

     
 

             
 

             

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 35 (42) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

(37 av 269)

§ 288 
Motion (SLP) - Sluta med presentkort och julklappar till 
förtroendevalda som sitter i nämnderna 
Diarienr 19KS608 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen - Sluta med presentkort och julklappar till 
förtroendevalda som sitter i nämnderna, till Kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Anders Nordin (SLP) har inkommit med motion - Sluta med 
presentkort och julklappar till förtroendevalda som sitter i nämnderna. 

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) - Sluta med presentkort och julklappar till förtroendevalda som sitter i 

nämnderna 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
      

 

          
      

 
        

          
         

 

     
 

             
 

     

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 36 (42) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

(38 av 269)

§ 289 
Interpellation (SD) - Svenska språket i äldreomsorgen 
Diarienr 19KS657 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen - Svenska språket i äldreomsorgen, får 
ställas till Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Pettersson (S). 

Socialnämndens ordförande besvarar om möjligt interpellationen vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamot Magnus Häggblad (SD), har lämnat in en interpellation -
Svenska språket i äldreomsorgen, ställd till Socialnämndens ordförande Sven-Gösta 
Pettersson (S). 

Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Interpellation - Svenska språket i äldreomsorgen 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

 

         
     

              

     
 

             
 

        
        

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 37 (42) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

(39 av 269)

§ 290 
Medborgarförslag - Införande av huvudled efter Kajvägen i Rosvik 
Diarienr 19KS623 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Införande av huvudled efter Kajvägen 
i Rosvik, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag - Införande av huvudled efter Kajvägen i 
Rosvik. 

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 - Införande av huvudled efter Kajvägen i Rosvik 
 Medborgarförslag - Införande av huvudled efter Kajvägen i Rosvik 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
       

  
 

        
       

             
  

     
 

             
 

         
         

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 38 (42) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

(40 av 269)

§ 291 
Medborgarförslag - Viltstängsel på vägsträckan Kopparnäs -
Harrbäcken efter E4 
Diarienr 19KS624 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Viltstängsel på vägsträckan Kopparnäs 
- Harrbäcken efter E4, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning
En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag – Viltstängsel på vägsträckan Kopparnäs -
Harrbäcken efter E4. 

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 - Viltstängsel på vägsträckan Kopparnäs - Harrbäcken efter E4 
 Medborgarförslag - Viltstängsel på vägsträckan Kopparnäs - Harrbäcken efter E4 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
      

 

        
      

            

     
 

             
 

      
      

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 39 (42) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

(41 av 269)

§ 292 
Medborgarförslag - Besöka Norrmalmia sporthall som rullstolsburen 
Diarienr 19KS646 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Besöka Norrmalmia sporthall som 
rullstolsburen, till Kultur och fritidsnämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag – Besöka Norrmalmia sporthall som 
rullstolsburen. 

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 - Besöka Norrmalmia sporthall som rullstolsburen 
 Medborgarförslag - Besöka Norrmalmia sporthall som rullstolsburen 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

          
   

          

     
 

             
 

     
     

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 40 (42) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

(42 av 269)

§ 293 
Medborgarförslag - Fritidsgård i centrala Piteå 
Diarienr 19KS658 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Fritidsgård i centrala Piteå, till Kultur-
och fritidsnämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in ett medborgarförslag - Fritidsgård i centrala 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 - Fritidsgård i centrala Piteå 
 Medborgarförslag - Fritidsgård i centrala Piteå 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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