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§ 294
Överlåtelse av färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering till Regionala 
Kollektivtrafikmyndigheten RKM
Diarienr 18KS778

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för besvarande av följande frågor: Vilka 
erfarenheter finns ifrån de kommuner som överlät färdtjänst eller riksfärdtjänst åt Regionala 
Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i tidigt skede när det gäller ekonomi och utförande? Vad 
bedöms Piteå kommun tjäna på ett överlåtande och från och med när väntas överlåtandet ge 
en besparing? Innebär ett överlåtande till RKM också en förändring av den egenavgift som 
resenären betalar? Medger Länsfärdtjänst resa över länsgränsen till Västerbotten utan 
tillståndsprövning?

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2018-11-14 begärt av Kommunfullmäktige att all hantering rörande 
färdtjänst och riksfärdtjänst lyfts från socialförvaltningens ansvar och överlåts i sin helhet till 
Kommunfullmäktige samt att motsvarande justering i reglementet görs.

Bakgrunden till detta är att Regionala Kollektivtrafikmyndigheten inkommit med ett 
erbjudande om att överta bokning och biståndsbedömning gällande färdtjänst och 
riksfärdtjänst. Socialtjänstens utredning visar på en förväntad initial kostnadsökning vid ett 
övertagande på ca: 1,5 miljoner, detta kan dock till viss del försvaras med kvalitativa vinster. 
Alla kommuner i Norrbotten utom Piteå och Boden har redan 2014 överlåtit bokning och 
bedömning till RKM.

RKM anger att en länsgemensam hantering ger långsiktiga ekonomi- och miljövinster genom 
samordnad upphandling, ökade möjligheter till samordning av samtliga särskilda 
persontransporter, effektivare nyttjande av fordon, effektivare nyttjande av 
beställningscentralen och rationellare hantering av tillståndsgivning. Detta utan att kvalitén på 
resandet försämras.
RKM lyfter också fram att om ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och kollektivtrafik 
handhas av samma organisation innebär det bättre förutsättningar att anpassa och utveckla den 
allmänna kollektivtrafiken.

I ett överlåtande ingår att gemensamma färdtjänstregler som framtagits på initiativ av 
Kommunförbundet i Norrbotten tillämpas. Enligt missivet ska centraliserad tillståndsgivning, 
gemensamt regelverk och specialisering öka kompetensen och likvärdigheten i 
bedömningsfrågor vid handläggning av tillståndsärenden.

Reglementet ger personer med färdtjänsttillstånd rätt att åka obegränsat antal resor inom egen 
kommun, utan särskild prövning resa 50 kilometer väglängd in i angränsande kommuner samt 
24 så kallade länsfärdtjänstresor. För resor inom länet behövs och sker därför ingen 
tillståndsprövning av riksfärdtjänst förrän de 24 länsfärdtjänstresorna förbrukats.
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För socialförvaltningen innebär den sällanhandläggning som idag förkommer av viss typ av 
riksfärdtjänstresor både ineffektiv handläggning och svåravvägda bedömningar inför beslut 
om rätta och kostnadseffektiva beslut. Rätten till riksfärdtjänst och om en person med 
funktionsnedsättning har behov av att resa på särskilt sätt ökar i omfattning och komplexitet i 
att utreda med ökade färdkostnader som följd. Fördelar med överlåtande, centralisering och 
gemensamt regelverk är ökad kompetens genom specialisering som leder till likställighet 
genom lika bedömningar.

Ytterligare faktorer att beakta är dels de resurser som åtgår för handläggningen 
inköpsavdelningen ansvarar för vid upphandling och avtalsskrivning vilka skulle frigöras vid 
ett överlåtande.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det inte är lämpligt att Kommunfullmäktige 
övertar ansvar och hantering rörande färdtjänst och riksfärdtjänst då Kommunfullmäktige inte 
har någon egen operativ verksamhet.

Enligt kommunledningsförvaltningen vore det rimligast att Samhällsbyggnadsnämnden 
genom ändring i reglementet övertar ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst då man handhar 
all annan offentligt trafik samt att kommunen antar Regionala Kollektivtrafikmyndighetens 
erbjudande om att överta handläggande och bokning av färdtjänst och riksfärdtjänst.

I samband med detta bör även budget för färdtjänst och riksfärdtjänst (6 mkr/år) samt även 
Socialnämndens beräknade kostnader för tillståndsprövning och beställning av resor (680 
tkr/år) överföras till Samhällsbyggnadsnämnden.

I samband överlåtandet och i särskilt ärende revideras Reglemente för styrelsen och nämnder 
så att Samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst samt att de 
ekonomiska konsekvenserna regleras i budget.

Budgeterade medel för 2018 för färdtjänst och riksfärdtjänst är 6 093 tkr och utfall för 2018 
ligger på 7 774 tkr vilket ger ett underskott i verksamheten på 1 681 tkr. 2018 genomfördes 
totalt 57 558 färd- och riksfärdtjänstresor varav 26 111 var arbetsresor. Bokningsavgiften per 
resa via RKM är 21,60 kr, vilket ger bokningskostnader på 1 250 tkr. Kostnad för hantering 
och beviljande av färd- och riksfärdtjänsttillstånd utgår från befolkningsstorlek och skulle 
enligt beräkningar från RKM hamna på 1 035 tkr. Sammanlagd kostnad 2 285 tkr. 
Socialtjänsten bedömer idag att handläggning och beställning genererar en kostnad på 680 tkr.

Utifrån detta skulle Samhällsbyggnadsnämnden behöva ett tillskott i budget 2021 på 3 286 tkr 
utöver de resurser som flyttas över från Socialnämnden för att få täckning för de kostnader 
som verksamheten genererar, av dessa är 1 681 tkr befintligt underskott hos Socialnämnden. 
Beslut om överflyttning och äskande om tillskott av medel blir en del i processen med 
verksamhetsplan och budget 2021-2023.

Inköpsenheten har under våren förlängt befintligt avtal för färdtjänst med 6 månader till 2020-
12-31 så att det ska finnas tid för Regionala kollektivtrafikmyndigheten att göra en egen 
upphandling och kunna ta över verksamheten från den 1 januari 2021.
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Yrkanden
Johnny Åström (SJV), Magnus Häggblad (SD), Majvor Sjölund (C), Anders Nordin (SLP), 
Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck (KD), Anders Lundkvist (S) och Johannes Johansson 
(C): Återremiss för besvarande av följande frågor: Vilka erfarenheter finns ifrån de 
kommuner som överlät färdtjänst eller riksfärdtjänst åt Regionala Kollektivtrafikmyndigheten 
(RKM) i tidigt skede när det gäller ekonomi och utförande? Vad bedöms Piteå kommun tjäna 
på ett överlåtande och från och med när väntas överlåtandet ge en besparing? Innebär ett 
överlåtande till RKM också en förändring av den egenavgift som resenären betalar? Medger 
Länsfärdtjänst resa över länsgränsen till Västerbotten utan tillståndsprövning?
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 §291 KS Överlåtelse av färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering till Regionala 

Kollektivtrafikmyndigheten RKM
 Överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst Piteå kommun
 Utredning konsekvenser av överlåtande till RKM
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§ 295
Utökning av kommunal borgensram för Piteå Renhållning och Vatten 
AB (PIREVA)
Diarienr 19KS567

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utöka borgensramen för Piteå Renhållning och Vatten AB med 
80 mkr till 370 mkr.

Ärendebeskrivning
Enligt tidigare beslut (KF 2011-12-19, § 272) har Pireva en beviljad borgensram på 290 mkr 
inklusive 58 mkr avseende miljöbalkens krav om ekonomisk säkerhet vid beviljande av 
miljötillstånd. Pireva föreslår, med denna tjänsteskrivelse, att kommunfullmäktige utökar 
denna borgensram till totalt 370 mkr.

Behov av utökad borgensram
Enligt Pirevas ägardirektiv skall VA-verksamheten hålla en hög kvalitet och driftsäkerhet. För 
att efterleva ägardirektivet behöver bolaget fortsätta byta ut gamla VA-ledningar och fortsätta 
upprusta VA-verken. Dessa reinvesteringar inom VA är ytterst nödvändiga och står för cirka 
85 % av den totala investeringsvolymen inom VA-verksamheten.

För 2020 har Pireva totalt beviljats investeringar för 85 mkr av PIKAB´s investeringsråd. 
Vidare kalkyleras VA-verksamheten behöva investera mellan 45-60 mkr per år närmaste åren 
(40-50 mkr avseende reinvesteringar). Då lagstiftningen inte tillåter vinster innebär att en del 
av investeringarna måste finansieras med externa lån.

Idag har Pireva en borgensram på 232 mkr om säkerheten för miljötillståndet på 58 mkr 
exkluderas. Den totala externa upplåningen uppgår per sista september 2019 till 226 mkr 
vilket innebär att det endast återstår 6 mkr av nuvarande beviljade borgensram.

En utökad borgensram till 370 mkr prognostiseras att räcka till och med 2021-12-31.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 296
Program för krisberedskap och civilt försvar 2020 - 2023
Diarienr 19KS271

Beslut
Kommunfullmäktige antar Program för krisberedskap och civilt försvar 2020 - 2023.

Ärendebeskrivning
Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap. Det 
syftar även till att, där det behövs, utveckla den kommunala styrningen av arbetet med 
krisberedskap så att det i större utsträckning involverar kommunala förvaltningar och bolag.

Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 utgår från Lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och Kommunallag (2017:725).
 
I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 kap 5.3 har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting fastslagit vilka uppgifter 
som måste finnas med i styrdokumentet. Styrdokumentet ska innehålla:
- övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden
- övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar och bolag
- kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
- kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
- vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram 
eller uppdatera under mandatperioden.

Programmet ska beslutas av Kommunfullmäktige senast 31 december under den nya 
mandatperiodens första år.

Programmet kan samordnas med kommunens närliggande styrdokument för till exempel 
skydd mot olyckor, internt skydd, brottsförebyggande, samt informationssäkerhet och 
utformas och benämnas av kommunen så att det passar in i kommunens struktur för 
styrdokument.

Kommunfullmäktige beslutar om styrdokumentet i enlighet med kommunallagen som anger 
att fullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för verksamheten. Fokus i styrdokumentet är 
övergripande inriktning och styrning av arbetet med krisberedskap. Den mer detaljerade 
planeringen hanteras i årsplanering som beslutas av säkerhetschef.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Program för krisberedskap och civilt försvar i Piteå kommun 2020-2023
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§ 297
Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
Diarienr 19KS272

Beslut
Kommunfullmäktige antar Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod 
fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser (2 kap. 1 § LEH).

Planen ska innehålla:
* hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser
* hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte att 
uppnå inriktning och samordning
* vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som disponeras 
vid extraordinära händelser

Planen ska vara beslutad senaste 31 december under mandatperiodens första 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
 Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
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§ 298
Biblioteksplan 2020-2023
Diarienr 19KS613

Beslut
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan 2020-2023.

Ärendebeskrivning
Biblioteksplanen är ett politiskt styrdokument som ska antas av Kultur- och fritidsnämnden 
och fastställas av Kommunfullmäktige. Syftet med planen är att den ska vara övergripande 
och utgå från kommunmedborgarnas behov av biblioteksservice från de allra yngsta 
medborgarna till de äldsta. Planen ska vidare ge en tydlig överblick över bibliotekets 
verksamheter och ansvarsfördelning samt framtida inriktning.

En Biblioteksplan ska omfatta en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och 
åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Förutom folkbiblioteksverksamheten ska den 
även omfatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv. Förslaget 
till biblioteksplan har skickats på remiss till berörda nämnder; Barn- och utbildningsnämnden, 
Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån de synpunkter som har inkommit har 
planen reviderats. Även allmänheten har erbjudits möjlighet att yttra sig över förslaget men 
inga synpunkter inkom under remissperioden.

Yrkanden
Helena Stenberg (S) och Lage Hortlund (SD): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 §288 KS Biblioteksplan 2020-2023
 Biblioteksplan 2020-2023
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§ 299
Reglemente för styrelse och nämnder
Diarienr 19KS649

Beslut
Kommunfullmäktige antar Reglemente för styrelser och nämnder, att gälla från och med 
2020-01-01.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 165 att inrätta en gemensam räddningsnämnd 
med Älvsbyn kommun. Det innebär att ansvarsområden flyttas från Kommunstyrelsen till den 
nya nämnden.

Följande ansvarsområden i nuvarande reglemente finns med i den nya räddningsnämndens 
reglemente och föreslås därför styrkas:

11 § Styrelsen svarar för den kommunala räddningstjänsten och de övriga uppgifter som 
enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) ska fullgöras av den kommunala nämnd som 
svarar för räddningstjänsten.

12 § Styrelsen svarar för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet enligt Lag om brandfarliga 
och explosiva varor (2010:1011).
__________
Med anledning av att ansvaret för samordning av folkhälsofrågor flyttas till Kommunstyrelsen 
från och med 2020-01-01 föreslås att ansvarsområdet i reglementet flyttas därefter.

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
 §289 KS Reglemente för styrelse och nämnder
 Reglemente för styrelser och nämnder
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§ 300
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda - Räddningsnämnd
Diarienr 19KS648

Beslut
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.
 
Reservationer
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), 
Britt-Louise Nyman (C), Bo Andersson (C), Anders Nordin (SLP), Joel Wiklund (SLP), 
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), Åsa Nordmark (M), Charlotte Elworth (M) och 
Karl-Erik Jonsson (M): Reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor Sjölunds (C) 
yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 165 att inrätta en gemensam räddningsnämnd 
med Älvsbyn kommun. Det innebär att en ny ordförandepost tillkommer.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att omfattningen av uppdraget kan likställas med 
uppdraget som ordförande i den gemensamma överförmyndarnämnden med Älvsbyn och 
föreslår samma ersättning på 14 % av helt årsarvode.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S) och Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP) och Lage Hortlund (SD): 
Avslag på Kommunstyrelsens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §290 KS Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda - Räddningsnämnd
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda - Bilaga 1 Grundbelopp 2019
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§ 301
Riktlinjer för kommunala markanvisningar
Diarienr 18KS745

Beslut
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för kommunala markanvisningar.

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2018-01-22, § 25, Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om 
Bestämmelser om markanvisning behöver förändras i reglementet för Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden inför revidering efter valet 2018. Samhällsbyggnad lämnar 
utifrån uppdraget ett förslag på revidering av riktlinjer för kommunala markanvisningar.

Avtalsperiod
- I gällande riktlinje upprättas markanvisningsavtal för en period som inte överstiger fyra år.
- I reviderad riktlinje upprättas markanvisningsavtal för en period som inte överstiger två år.

Beslutsinstanser
- I gällande riktlinje beslutar Kommunstyrelsen om markanvisningar samt eventuell 
förlängning.
- I reviderad riktlinje beslutar Kommunstyrelsen om markanvisningar som inte följer 
översiktsplanen. Mark- och exploateringshandläggare beslutar om markanvisning i de fall där 
detaljplan finns.

Avgift
- I gällande riktlinje utgår engångsavgift för markanvisningsavtal för bebyggelse på mark som 
inte omfattas av detaljplan, beroende på markanvisningens omfattning. För 
markanvisningsavtal gällande mark som omfattas av detaljplan tas en avgift ut baserad på 
byggrätt.
- I reviderad riktlinje regleras avgifter för markanvisning i dokumentet Taxa för nyttjande och 
försäljning av kommunal mark.

Form för markanvisningar
- I gällande riktlinje har Piteå kommun bedömt om markanvisning ska ske genom 
direktanvisning, anbudsförfarande eller markanvisningstävling.
- I reviderad riktlinje är det specificerat att Samhällsbyggnad bedömer markanvisningens 
form.

Nytt i förslaget till reviderad riktlinje
- Exploatören ska inkomma med intyg till kommunen som styrker finansiering, innan 
undertecknande av markanvisningar.
- Vid flera ansökningar om markanvisning på samma område ska en sammanvägd bedömning 
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av ansökningarna ske.
- Tilldelning baseras på den kronologiska ordningen av inkomna ansökningar, realistisk 
tidpunkt för byggstart, antalet pågående markanvisningar hos respektive exploatör, 
ekonomiska möjligheter samt typ av byggnation.
- Kommunen förbehåller sig rätten att fördela större exploateringsområden till flera aktörer.
- Förlängning av markanvisningar sker endast vid särskilda skäl. Markanvisningar som följer 
detaljplanen förlängs inte.

Yrkanden
Brith Fäldt (V): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för kommunala markanvisningar
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§ 302
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
Diarienr 19KS603

Beslut
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen, från och 
med 2020-01-01.
 
Reservationer
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), 
Britt-Louise Nyman (C), Bo Andersson (C), Anders Nordin (SLP), Joel Wiklund (SLP), 
Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), 
Åsa Nordmark (M), Charlotte Elworth (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Daniel Bergman (M): 
Reserverar sig mot beslutet till förmån för Helén Lindbäcks (KD) yrkande.

Ärendebeskrivning
EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 börjar gälla den 14 december 2019. Detta innebär 
att hänvisningen för gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel måste ändras.

Den nya EU-förordningen innehåller ett antal nya begrepp, vilket innebär flera lagändringar 
inom livsmedelsområdet.
Förordningen innebär också att avgift för extra offentlig kontroll tas bort i den nya taxan och 
att följande avgifter införs:

 uppföljande kontroll som inte var planerad
 utredning av klagomål
 exportkontroll och utfärdande av exportintyg
 importkontroll

Dessutom förslås en höjning av timavgiften i 5 § från 1 145 kr/tim till 1 241 kr/tim 
kontrolltid.
__________
Kommunstyrelsen återremitterade 2019-11-04 §267 ärendet för komplettering av hur 
underlaget till avgiften 1 241 kr/tim är beräknad.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S), Ferid Letic (S) och Nina Bladh (S): Bifall till Kommunstyrelsens 
förslag.
 
Helén Lindbäck (KD), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), Johnny Åström (SJV), 
Karl-Erik Jonsson (M), Anders Nordin (SLP), Magnus Häggblad (SD) och Majvor Sjölund 
(C): Bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring av § 9 så att tillsynsavgift tas ut endast 
om tillsyn har skett.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §293 KS Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
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§ 303
Taxa Piteå Hamn
Diarienr 19KS568

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer Taxa Piteå Hamn.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Piteå Hamn AB har lämnat ett förslag till ny hamntaxa. Taxan avses gälla från 1 
januari 2020. Piteå Hamn AB lämnar härmed förslag till reviderad hamntaxa. Revideringen 
baseras på omvärldsanalys, jämförelse andra hamnar och inarbetande av incitament för 
minskad miljöpåverkan.

De huvudsakliga förändringarna sedan beslut i KF 2016-11-21 § 295 är:

Fartygsavgifter
•Höjning av fartygsavgift från 3,68 kr/GT till 4,50 kr/GT. Senaste höjningen gjordes 2017. 
Detta är i nivå med jämförbara hamnar.

•Höjning av fartygsavgift för anlöp via Pitsund från 3,55 kr/GT till 3,80 kr/GT. Senaste 
höjningen gjordes 2017. Bibehålla lägre fartygsavgift än vid Piteå Port & Hub, Haraholmen 
eftersom bolagets åtagande enbart innefattar anslutande farled och inte hamnanläggning SCA 
Munksund och därmed tillhörande farled.

•Införande av fartygsavgift linjesjöfart 3,50 kr/GT. Den lägre nivån ska utgöra incitament för 
att attrahera mer linjetrafik som i normalfallet innebär förbättrade planeringsförutsättningar 
operativ verksamhet (lastning/lossning) samt lägre miljöpåverkan.

•Införande av fartygsavgift etableringsstöd närsjöfart för trafik mellan Piteå Port & Hub och 
andra hamnar i Sverige och Finland 3,50 kr/GT. Detta etableringsstöd är tidsbegränsat och 
utgår för etablering av ny trafik under en period av ett år från första anlöpet. Den lägre nivån 
ska utgöra incitament att flytta gods från land till sjö, sk short sea shipping, vilket skulle ha 
positiv inverkan på utsläpp till miljön och avlasta vägnätet till förmån för sjötransporter.

•Höjning av avfallsavgiften från 0,36 kr/GT till 0,50 kr/GT. Kostnadstäckningsgraden vad 
gäller kostnader för avfallsmottagning från fartyg har legat på 68 % för 2017 och 65 % för 
2018 och mängden avfall som lämnas i hamnen har ökat kraftigt senaste åren. Linjetrafiken 
står för nästan hälften av lämnad avfallsvolym, och bör därför belastas i samma utsträckning 
som övrig fartygstrafik.

•Miljörabatter. Strukit rabatter och tillägg för utsläpp av kväveoxider. Har istället tillämpat 
miljödifferentiering via rabatter för uppnådda nivåer vad gäller ESI och CSI som är etablerade 
miljöindex i branschen. Vi har även infört rabatt för fartygs användande av LNG (Liquid 
Natural Gas). LNG höjer fartygets miljöprestanda jämfört med marin diesel.
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•Avgift fartyg utanför den tid som erfordras för lastning/lossning har höjts från 10 till 50 
kr/meter (längd fartyg). Fortsatt låg avgift transportköpare i förhållande till fartygs övriga 
kostnader för väntan (ex demurrage som betalas till redare). I nivå med jämförbara hamnar.

Varuavgifter
1) Varuavgiften är vad gäller nivå per godssegment oförändrad förutom varuavgift lastad 
container eller annan lastbärare. Denna har anpassats till andra hamnars taxa då den legat 
alldeles för lågt. Jämför ex Kvarken Ports 177 kr/TEU.
2) ISPS-avgiften som tidigare var 0,55 kr/ton och tillkommit på varuavgiften har sänkts till 
0,50 kr/ton och inkluderats i varuavgiften för de olika godssegmenten. Skrivning om ISPS 
tillägget har därmed utgått.

Övriga tjänster
För övriga tjänster har inga förändringar föreslagits vad gäller prissättning/belopp. Enbart 
mindre ändringar i text är gjorda för att anpassa till regelverk och benämningar relaterat till 
verksamhet, såsom referens till regelverk för miljö och kontaktuppgifter.

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 Piteå Hamn
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§ 304
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt 
medborgarförslag beslutade i nämnd
Diarienr 19KS386

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag.

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av medborgarförslag beslutade i nämnd.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 32-33 §§, ska motioner och medborgarförslag som 
inte beretts färdigt redovisas för Kommunfullmäktige två gånger per år.

Senaste redovisningen lämnades vid Kommunfullmäktiges sammanträde 24 juni 2019, § 171.

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade motioner och 
medborgarförslag.

Kommunfullmäktige kan överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta om ett 
medborgarförslag. En nämnd som handlägger och beslutar sådant medborgarförslag ska minst 
en gång om året återrapportera till Kommunfullmäktige om de beslut som fattats i ärendena.

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över beslutade medborgarförslag i 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder.

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
 Obesvarade motioner 2019-10-30
 Obesvarade medborgarförslag 2019-10-30
 Beslutade medborgarförslag 2019-10-30
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§ 305
Interpellation (SD) - Migrationskostnader Piteå
Diarienr 19KS605

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen - Migrationskostnader Piteå, besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Magnus Häggblad (SD) har lämnat in en interpellation - 
Migrationskostnader Piteå, ställd till Kommunstyrelsens ordförande Helena Stenberg (S). I 
interpellationen anförs följande:
Piteå har liksom många andra kommuner i Sverige de senaste åren satsat stort på mottagande 
och etablering av nyanlända. 

Det hela verkar ha förlöpt enligt plan då många nyanlända verkar ha valt att bosätta sig i 
Piteå. Man ser det bland annat på stadsbilden som har förändrats mycket sedan tex 2012 då 
socialdemokraten Anders Sundström gjorde sina observationer på PDOL.

Jag är naturligtvis medveten om att staten använt tvångsmedel för att fördela människor över 
landet, men sittande majoritet med S i  spetsen har aldrig under min politiska tid haft några 
invändningar. Snarare har man tvärtom välkomnat och sett mottagandet som lösningen på 
många problem.

Ideologiskt så kan vi ha olika syn på mottagningen, men vi bör i alla fall ha en samsyn 
ekonomiskt. Notan för den förda politiken om den skulle visa sig felaktig hamnar nämligen i 
Piteåbornas knä.

För en tid sedan så sändes ett avsnitt av Uppdrag Granskning som handlade om kommunen 
Filipstad i Värmland. Programmet behöver ingen närmare presentation, men kortfattat så har 
en liten kommun tagit emot stora mängder nyanlända utlänningar men inte kunnat hitta jobb 
eller vettig sysselsättning åt dem. Så många som 80% av de med ursprung i ett 
utomeuropeiskt land saknade arbete. Istället så går de hemma på bidrag och kommunen får en 
sämre och sämre ekonomi som följd.

Det visade sig att många av de som kommer till Sverige har liten eller ingen 
utbildningsbakgrund. En del är rent av analfabeter som vi kunde erfara i programmet. 
Efterfrågan på analfabeter konstaterades av arbetsförmedlingen vara låg.

Filipstad är inte unika på något sätt, många andra kommuner är i samma situation av liknande 
anledningar som ovan.
Sittande majoritet lyfter sällan frågor av direkt utlännings/flykting- eller migrationskaraktär i 
själva fullmäktige, utan man sköter hellre dessa frågor i nämnder, styrelser och bolag. men 
där finns inte SD representerade och frågorna som våra väljare ställer hopar sig. 

Politiken har på senare tid mer eller mindre blivit tvugna att anamma Sverigedemokraternas 
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verklighetsbild. Och med tanke på att svensk välfärd och kommunekonomi verkar hårt ansatt 
så finner jag det rimligt att ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Helena Stenberg.

1. Instämmer du i den bild som börjat förmedlas om att ekonomiska problem följer för 
kommuner som tagit emot många nyanlända utlänningar och deras anhöriga?
2. Anser du att planerna som finns för Piteå om en stor befolkningsökning behöver justeras i 
och med de nya erfarenheter som görs runt om i kommunsverige? De 750 personer som 
sänker Filipstads ekonomi skulle tex till antalet ganska exakt infria målet om 43000 
innevånare i Piteå år 2020. 
3. Hur många nyanlända har bosatt sig i Piteå sedan den tvingande regeln trädde i kraft? Svara 
i absoluta tal uppdelat på utomeuropeiska och övriga.
I vilken omfattning har dessa kommit i arbete? Svara i procentsatser uppdelat i kommunalt 
och privat samt i utomeuropeiska och övriga.
4. Socialnämnden går med underskott. Till viss del beroende på att nya människor i Piteå inte 
kommer i arbete. Hur stor del av detta underskott kan direkt tillskrivas kommunplacerade 
nyanlända på senare år?
5. Vilken statistik förs på de kommunplacerades utbildningsnivåer och skulle du kunna 
redogöra för spridningen? Hur många av de nyanlända utlänningar som placerats i Piteå ryms 
inom begreppet analfabeter?
6. I PT så kan man läsa att staten/migrationsverket slirar och visar en ovilja att betala utlovade 
stödpengar i tid. Detta verkar för mig oroväckande. Hur ser du på migrationsverkets hantering 
av ekonomiska kompensationer och vilka effekter har det fått ute i verksamheten? Varifrån 
har man tagit de resurser man saknat?
__________
Kommunstyrelsens ordförande Helena Stenberg (S) lämnar följande svar:
 
Kommunfullmäktigeledamoten Magnus Häggblad (SD) har den 15 oktober 2019 lämnat in en 
interpellation med sex frågor som han önskar svar på. Även om interpellationen innehåller en 
mängd insinuationer och egna slutsatser så ska jag utifrån tillgänglig statistik och det arbete 
som utförs inom Piteå kommun besvara hans frågor. Jag vill dock börja med att ge Magnus 
Häggblad rätt i ett påstående i hans interpellation: Vi har väldigt olik ideologisk syn, inte bara 
på migration utan på hur hela samhället fungerar.
 
1. Instämmer du i den bild som börjat förmedlas om att ekonomiska problem följer för 
kommuner som tagit emot många nyanlända utlänningar och deras anhöriga?
 
Jag kan bara uttala mig för hur det ser ut i Piteå och här har vi inte ekonomiska problem för 
att vi tagit emot nyanlända. Vi har istället behov, både idag och i framtiden av att få in 
arbetskraft utifrån för att klara kompetensförsörjningen i både välfärden och övriga 
arbetsmarknaden. De närmaste åren kommer vi i Piteå att ha fler som går i pension än som 
kommer in i arbetslivet.
 
Det är dock viktigt att de nyanlända ges goda möjligheter att komma in i vårt samhälle. 
Utbildning, språk och arbete är grunden för integration och här gör samhällsbyggnad, 
flyktingsamordningen och kompetensförsörjningen ett gott jobb. Ett exempel är det ESF- 
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finansierade projektet ”Lärande rekrytering” som ska slutredovisas i december, där 90 % av 
de utrikesfödda deltagarna gått till arbete.
 
Socialtjänsten, som har ett stort behov av arbetskraft har startat projektet ”Employment for 
migrants” i syfte att bli bättre på att ta emot och introducera immigranter i vård och omsorg. 
Det var t.ex. en förutsättning för att klara bemanningen under sommaren 2019 då ca: 30 % av 
sommarvikarierna hade utländskt påbrå.
 
I det löpande arbetet är strategin hos avdelningen för kompetensförsörjning att utbilda till 
yrken som finns i Piteå kommun. Utbudet på arbetsmarknaden måste matcha det offentliga 
och företagens behov av arbetskraft för att det inte ska bli brist på arbetskraft.
 
2. Anser du att planerna som finns för Piteå om en stor befolkningsökning behöver 
justeras i och med de nya erfarenheter som görs runt om i kommunsverige? De 750 
personer som sänker Filipstads ekonomi skulle tex till antalet ganska exakt infria målet 
om 43000 innevånare i Piteå år 2020.
 
Hur det ser ut i Filipstad har jag inte ansvar att uttala mig om. När det gäller Piteå så är 
befolkningsmålet satt redan 2010. Det utgår ifrån den demografiska situation, med ett ökat 
antal äldre och färre personer i arbetskraftsför ålder, som Piteå befinner sig i. För att klara 
välfärden och kompetensförsörjning både i kommunal- och privat sektor så krävs det att vi 
blir fler Pitebor till 2030. Redan nu märks brist på arbetskraft inom flera områden.
 
3. Hur många nyanlända har bosatt sig i Piteå sedan den tvingande regeln trädde i 
kraft? Svara i absoluta tal uppdelat på utomeuropeiska och övriga. I vilken omfattning 
har dessa kommit i arbete? Svara i procentsatser uppdelat i kommunalt och privat samt 
i utomeuropeiska och övriga.
 
Förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner gäller bara flyktingar 
och inte alla nyanlända. Piteå har enligt kommuntalen blivit fördelade 457 personer sedan 
2016 när förordningen trädde i kraft. De senaste två åren har antalet nästan halverats varje år 
och uppgår endast till 58 personer 2019.
 
Det finns ingen tillgänglig statistik på de som är bosatta i Piteå utifrån just den förordningen 
men rent generellt så har 55 % av de som lämnat etableringsuppdraget efter 90 dagar gått till 
jobb, 7 % till vidare studier och 28 % deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
 
Ser man generellt för utrikesfödda så är andelen öppet arbetslösa som del av den 
registerbaserade arbetskraften i oktober 2019 5,9 %, vilket är ungefär dubbelt så högt som för 
inrikes födda.
 
4. Socialnämnden går med underskott. Till viss del beroende på att nya människor i 
Piteå inte kommer i arbete. Hur stor del av detta underskott kan direkt tillskrivas 
kommunplacerade nyanlända på senare år?
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Nyanlända som mottas i kommunen, skrivs in i Arbetsförmedlingens etableringsprogram 
under två år. Därefter räknas nyanlända som övriga pitebor vilket innebär att det inte förs 
någon specifik statistik avseende denna grupp. Under etableringstiden på två år erhåller 
kommunen ersättning från Migrationsverket, där utöver utgår schablon om 7000:- per vuxen 
och 3500:- per barn, som en engångssumma i väntan på första utbetalning från 
etableringsersättningen.
 
Hur stor del av socialtjänstens underskott som kan härledas till nyanlända är svårt att ta fram 
siffror på då kommunen inte för statistik på detta. Det kommunen för statistik på är hushåll 
med barn, antal barn, hushåll utan barn och singelhushåll. Utöver det så tittar vi också vilka 
som erhåller försörjningsstöd åldersgrupperna 18-24, 25-64, 65 och äldre. Vi tittar även på 
s.k. orsakskoder exempelvis arbetslösa utan ersättning, sjukskrivna utan ersättning från 
Försäkringskassan osv.
 
5. Vilken statistik förs på de kommunplacerades utbildningsnivåer och skulle du kunna 
redogöra för spridningen? Hur många av de nyanlända utlänningar som placerats i 
Piteå ryms inom begreppet analfabeter?
 
Det finns ingen sammanställd statistik men det är ytterst få som inte kan läsa och skriva på sitt 
hemspråk. Däremot har en relativt stor andel en låg utbildning och behöver förutom att lära 
sig språket ytterligare vidareutbildning via bl.a. vuxenutbildningen för att komma in på 
arbetsmarknaden.
 
6. I PT så kan man läsa att staten/Migrationsverket slirar och visar en ovilja att betala 
utlovade stödpengar i tid. Detta verkar för mig oroväckande. Hur ser du på 
migrationsverkets hantering av ekonomiska kompensationer och vilka effekter har det 
fått ute i verksamheten? Varifrån har man tagit de resurser man saknat?
 
Det är förstås inte acceptabelt om staten inte står för sina åtaganden oberoende inom vilken 
sektor. De resurser som inte kommit in har avdelningarna för flyktingsamordning och 
kompetensförsörjning hittat annan finansiering för. Verksamheterna finansieras med ungefär 
50 % av externa intäkter, bland annat statliga bidrag och externt finansierade projekt.
 
Flyktingsamordningen och avdelningen för kompetensförsörjning jobbar på 
kommunfullmäktiges direktiv utifrån att flyktingmottagning ska vara kostnadsneutral för 
Piteå kommun. Verksamheten ska gå runt på de ersättningar som betalas ut av staten. Sen 
uppstår givetvis kostnader för de ungdomar som t.ex. går i skolan men det gör det för alla 
barn och unga oberoende var de är födda.

Yrkanden
Maj-Britt Lindström (S): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 306
Interpellation (SD) - Svenska språket i äldreomsorgen
Diarienr 19KS657

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen - Svenska språket i äldreomsorgen, besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Magnus Häggblad (SD), har lämnat in en interpellation - 
Svenska språket i äldreomsorgen, ställd till Socialnämndens ordförande Sven-Gösta 
Pettersson (S). I interpellationen anförs följande:
Vi lever i tider av en omfattande invandring och migration från länder som står kulturellt och 
utbildningsmässigt långt ifrån Sverige.

I ett försök att sysselsätta de som kommit till landet och Piteå så placerar man nyanlända inom 
vårdyrket som tex. undersköterskor och vårdbiträden. 

Vissa kritiker menar att omsorgen om våra gamla har på senare tid blivit en integrationsåtgärd 
och har skapat en undermålig kvalité och en mängd negativa effekter för personalen och 
bemanningsnivåerna. Bland annat försämrad arbetsmiljö, irritation, frustration, stress, 
missförstånd, snedfördelad arbetsbelastning etc.

I en intressant artikel "Stora språkproblem i äldreomsorgen" i Kommunalarbetaren från 18 
Juni 2018 så säger en förtroendevald i Kommunal att det "finns inga som helst begränsningar 
på hur lite svenska man kan kunna." Resten av artikeln förmedlar dyster bild och skapar 
många frågor. 

Kommunal har i en färsk studie från oktober 2019 "Svenska Språket -  A och O i 
äldreomsorgen" dragit en mängd uppseendeväckande slutsatser. Rapporten är mycket viktig 
för kritiker av utvecklingen i svensk äldreomsorg ty problemen har nu blivit uppenbara på en 
nivå de inte var på för bara ett år sedan. De problem som vi tidigare erfor i debattartiklar och i 
inlägg på sociala medier är nu klarlagda för alla att ta del av i kommunals rapport. 

Fortsättningsvis så konstaterar Kommunals ordförande Tobias Baudin i en debattartikel av 
den 7 oktober i år att "Alla ska kunna prata, läsa och skriva på svenska." och att det finns en 
stark koppling mellan goda språkkunskaper och hög kvalitet i äldreomsorgen.

Jag vill med denna interpellation stämma av status för Piteå och hur kommunens strategier 
gällande nyanlända inom kommunal omsorg ser ut.

1. Hur många nyanlända utlänningar arbetar inom kommunal vård och omsorg såsom 
äldreomsorg och hemtjänst i Piteå? Hur stor andel av totalen utgör de? -Hur många kommer 
från länder utanför Europa?
2. Vilka språkkrav ställer ni på utlänningar som verkar i den kommunala omsorgen? Bifoga 
gärna det regelverk som ni använder er av. -Uppfyller ni de allmänna råden från 
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Socialstyrelsen?
3. Genomförs några introduktionskurser eller genomgångar innan en nyanländ sätts in i 
organisationen?
4. Hur många av de nyanlända verksamma inom kommunal omsorg har svenskt körkort?
5. Hur har den gamla personalen som får en ny arbetskamrat reagerat? Finns det några 
erfarenheter som du skulle vilja förmedla till mig?
6. Har man något system för att följa upp resultaten ute i verksamheten och mäta de äldres 
och deras anhörigas nöjdhet gällande nyanländas språkprestationer?
7. Hur länge brukar det ta innan en nyanländ är helt självgående inom verksamheten och hur 
mäter ni detta?
8. Om en ordinarie personal upplever problem med en nyanländ arbetskamrat som upplevs ha 
undermåliga språkkunskaper som skapar fara eller påfrestningar på verksamheten. -Hur ska 
denna personal agera, vilka vägar ska denne använda för att lyfta sin kritik?
9. Jag har nåtts av flera personliga uttalanden från ordinarie personal som är upprörda och 
frustrerade, men de tiger och vågar inte kritisera sina närmaste chefer av rädsla för att tappa 
jobbet eller bli kallade rasister eller liknande. Finns det något sätt att förmedla problem som 
man upplever i verksamheten anonymt?
10. Är det möjligt för en brukare /vårdtagare eller anhörig att välja bort personal med dåliga 
språkkunskaper?
11. Hur har de rön som jag nämner i brödtexten dvs. kommunals rapport och Tobias Baudins 
uttalande förändrat verksamheten i Piteå kommun?
__________
Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Pettersson (S) lämnar följande svar:
Svenska språket i äldreomsorgen
 
1. Hur många nyanlända utlänningar arbetar inom kommunal vård- och omsorg såsom 
äldreomsorg och hemtjänst i Piteå? Hur stor andel av totalen utgör de? Hur många kommer 
från länder utanför Europa?
Svar: Jag kan inte svara på dessa frågor då vi inte registrerar hur länge en person varit i 
Sverige och ej heller var våra anställda är födda.
 
2. Vilka språkkrav ställer ni på utlänningar som verkar i den kommunala omsorgen? Bifoga 
gärna de regelverk som ni använder er av. Uppfyller ni dom allmänna råden från 
Socialstyrelsen?
Svar: Socialtjänsten ställer samma krav på alla som vi anställer inom vård- och omsorg. 
Grunden är att kunna göra sig förstådd i tal och skrift. De vikarier som rekryteras av 
bemanningsenheten blir intervjuade och får även göra en göra en dokumentation utifrån ett 
ärende. 
När det gäller allmänna råd från Socialstyrelsen är vår bedömning att de uppfylls. Vi jobbar 
dock ständigt med förbättringar. Socialtjänsten är med i två EU-projekt som på olika sätt 
syftar till att förbättra mottagandet på arbetsplatserna och att snabbare få utrikesfödda i 
arbete. Man har även kontinuerligt arbetat med att förbättra dokumentationen i 
verksamhetssystemet för samtliga anställda i äldreomsorgen. Det arbetet pågår fortfarande.
 
3. Genomförs några introduktionskurser eller genomgångar innan en nyanställd sätts in i 
organisationen?
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Svar: Som nyanställd vårdpersonal går man en central introduktion där man får information 
om Piteå kommun samt rättigheter och skyldigheter som arbetstagare, utbildning i 
verksamhetssystemet, lyft och förflyttningsutbildning, information om basala hygienrutiner, 
time-care samt övriga rutiner som gäller vikarier samt information från Kommunal och 
vuxenutbildningen. Sen får man sin specifika introduktion på den arbetsplats man kommer att 
arbeta på.
 
4. Hur många av de nyanlända verksamma inom kommunal omsorg har svenskt körkort?
Svar: Frågan går inte att besvara då ingen registrering sker. 
 
5. Hur har den gamla personalen som får en ny arbetskamrat reagerat? Finns det några 
erfarenheter som du skulle vilja förmedla till mig?
Svar:  Min uppfattning är att man som personal i grunden är positiv till nya arbetskamrater. 
 
6. Har man något system för att följa upp resultaten ute i verksamheten och att mäta de äldres 
och deras anhörigas nöjdhet gällande nyanställdas språkprestationer?
Svar: Det finns enkäter som skickas ut (Kolada) där man frågar om nöjdhet, men ingen fråga 
gällande nöjdhet avseende språkprestationer.
 
7. Hur länge brukar det ta innan en nyanländ är helt självgående inom verksamheten och hur 
mäter ni detta?
Svar: Det är individuellt hur lång tid det tar. Vi gör ingen särskild mätning.
 
8. Om en ordinarie personal upplever problem med en nyanländ arbetskamrat som upplevs ha 
undermåliga språkkunskaper som skapar fara eller påfrestningar på verksamheten. Hur ska 
denna personal agera, vilka vägar ska denna använda för att lyfta sin kritik?
Svar: I första hand ska den anställde vända sig till sin chef eller göra en avvikelse. 
 
9. Jag har nåtts av flera personliga uttalanden från ordinarie personal som är upprörda och 
frustrerade, men de tiger och vågar inte kritisera sina närmaste chefer av rädsla för att tappa 
jobbet eller bli kallade rasister eller liknande. Finns det något sätt att förmedla problem som 
man upplever i verksamheten anonymt?
Svar: Se svaret ovan
 
10. Är det möjligt för en brukare /vårdtagare eller anhörig att välja bort personal med 
dåliga språkkunskaper?
Svar: I enskilda ärenden så försöker verksamheten tillmötesgå olika önskemål så långt det är 
möjligt.
 
11. Hur har de rön som jag nämner i brödtexten dvs kommunals rapport och Tobias Baudins 
uttalande förändrat verksamheten i Piteå kommun?
Svar: Det är en mycket viktig fråga som Socialtjänsten arbetar med. Vi arbetar kontinuerligt 
med förbättringar.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 307
Anmälda delgivningar
Diarienr 18KS1

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av anmälningarna.

Anmälda delgivningar
 Anvisning för posthantering (dnr 19KS566-8)

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 308
Val av ledamöter och ersättare - Gemensam Räddningsnämnd Piteå 
och Älvsbyns kommuner
Diarienr 19KS637

Beslut
Kommunfullmäktige utser Helena Stenberg (S) och Karl-Erik Jonsson (M) till ledamöter i 
Gemensam Räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns kommuner 2020-2022.

Kommunfullmäktige utser Anders Lundkvist (S) och Johnny Åström (SJV) till ersättare i 
Gemensam Räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns kommuner 2020-2022.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen kap 3, § 3 ska fullmäktige tillsätta de nämnder som utöver styrelsen 
behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig 
verksamhet. Enligt reglemente för Gemensam Räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns 
kommuner § 19 består Gemensam Räddningsnämnd av 4 ledamöter och 4 ersättare varav 
fullmäktige i respektive kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare vardera.

Yrkanden
Ruth Rahkola (S): Föreslår Helena Stenberg (S) och Karl-Erik Jonsson (M) till ledamöter och 
Anders Lundkvist (S) och Johnny Åström (SJV) till ersättare i Gemensam Räddningsnämnd 
Piteå och Älvsbyns kommuner 2020-2022.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 309
Val av ordförande och vice ordförande -Gemensam Räddningsnämnd 
Piteå och Älvsbyns kommuner 2020-2022
Diarienr 19KS637

Beslut
Kommunfullmäktige utser Helena Stenberg (S) till ordförande och Tomas Egmark (S), 
Älvsbyns kommun, till vice ordförande i Gemensam Räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns 
kommuner 2020-2022.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 21§ ska fullmäktige välja en ordförande och en eller två vice 
ordförande bland nämndens ledamöter. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.

I reglemente för Gemensam räddningsnämnd § 19 framgår att ordförande och vice ordförande 
i nämnden utses av värdkommunen. Värdkommun bör till vice ordförande utse någon av de 
ledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun.
 
Älvsbyns kommunfullmäktige har 2019-11-25 § 134 utsett följande ledamöter och ersättare:
Ledamot                                           ersättare
Tomas Egmark (S)                           Anna Lundberg (S)
Robert Andersson (KD)                    Daniel Strandlund (C)

Yrkanden
Ruth Rahkola (S): Föreslår Helena Stenberg (S) till ordförande och Tomas Egmark (S), 
Älvsbyns kommun, till vice ordförande i Gemensam Räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns 
kommuner 2020-2022.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Älvsbyns kommunfullmäktige 2019-11-25 § 134
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§ 310
Val av ordförande och vice ordförande i Gemensam kost- och 
servicenämnd Piteå och Luleå kommuner 2020
Diarienr 18KS613

Beslut
Kommunfullmäktige utser Marita Björkman Forsman (S), Piteå kommun, till ordförande i 
Kost- och servicenämnden år 2020.

Kommunfullmäktige utser Fredrik Hansson (S), Luleå kommun, till vice ordförande i Kost- 
och servicenämnden år 2020.

Ärendebeskrivning
Fredrik Hansson (S), Luleå kommun, har avsagt sig uppdraget som ordförande i Gemensam 
kost- och servicenämnd för år 2020.

Enligt kommunallagen 6 kap 21§ ska fullmäktige välja en ordförande och en eller två vice 
ordförande bland nämndens ledamöter. I en gemensam nämnd utses ordförande och vice 
ordförande av fullmäktige i värdkommunen.

Piteå kommun och Luleå kommun är överens om att fullmäktige i Piteå kommun bör välja 
ordförande respektive vice ordförande i Gemensam kost- och servicenämnd under år 2020 i 
enlighet med förslag till beslut.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag
 § 38 Kost- och servicenämnd 2019-12-03 Val av ordförande och vice ordförande i Kost- 

och servicenämnden år 2020
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§ 311
Val av ombud och ersättare - Årsstämma Piteå Kommunföretag AB 
2020
Diarienr 19KS667

Beslut
Kommunfullmäktige utser Maj-Britt Lindström (S) till ombud och Ulf Lindström (L) till 
ersättare vid årsstämma för Piteå kommunföretag AB (PIKAB) för 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt Bolagspolicy för Piteå kommun ska kommunfullmäktige utse årsstämmoombud för 
Piteå Kommunföretag AB. För 2019 utsågs som ombud Maj-Britt Lindström (S) och som 
ersättare Ulf Lindström (L). Beslut ska tas för ett år.

Yrkanden
Ruth Rahkola (S): Föreslår Maj-Britt Lindström (S) till ombud och Ulf Lindström (L) till 
ersättare vid årsstämma för Piteå kommunföretag AB (PIKAB) för 2020.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 312
Fyllnadsval av Nämndeman (V) vid Luleå Tingsrätt 2020-2023
Diarienr 19KS66

Beslut
Kommunfullmäktige utser Lars Vikström (V) till nämndeman vid Luleå Tingsrätt 2020-2023.

Ärendebeskrivning
Berit Berglund (V) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid Luleå Tingsrätt och Piteå 
kommun har av Luleå Tingsrätt mottagit begäran om att utse ny nämndeman.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 313
Avsägelse av uppdrag som ersättare (C) samt fyllnadsval - 
Socialnämnden 2019-2022
Diarienr 18KS606

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Kristin Jonssons (C) avsägelse.
 
Kommunfullmäktige utser Ann-Kristin Isaksson (C) som ny ersättare i Socialnämnden för 
resterande del av mandatperioden.

Ärendebeskrivning
Kristin Jonsson (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i Socialnämnden.
 
Centerpartiet nominerar Ann-Kristin Isaksson (C) som ny ersättare i Socialnämnden för 
resterande del av mandatperioden.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 314
Motion (SLP) - Motioner och medborgarförslag
Diarienr 19KS655

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen - Motioner och medborgarförslag, till 
Kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Anders Nordin (SLP) har inkommit med motion - Motioner och 
medborgarförslag.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Motion (SLP) - Motioner och medborgarförslag
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Sammanträdesdatum
2019-12-16

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 315
Motion (M) - Låt lärarna utöva sin profession
Diarienr 19KS671

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen - Låt lärarna utöva sin profession, till 
Kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Håkan Johansson (M) har inkommit med motion -  Låt lärarna 
utöva sin profession.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Motion (M) - Låt lärarna utöva sin profession

(39 av 221)
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Kommunfullmäktige
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§ 316
Interpellation (SLP) - Återvinning av plastförpackningar
Diarienr 19KS650

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen - Återvinning av plastförpackningar, får 
ställas till Miljö- och tillsynsnämndens ordförande Stig Sjölund (V).
 
Miljö- och tillsynsnämndens ordförande Stig Sjölund (V) besvarar om möjligt interpellationen 
vid nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Anders Nordin (SLP), har lämnat in en interpellation - 
Återvinning av plastförpackningar, ställd till Miljönämndens ordförande alternativt Pirevas 
chef.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Interpellation (SLP) - Återvinning av plastförpackningar
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 317
Interpellation (L) - Varför har Piteå kommun ej sökt bidrag till 
lärarassistenter
Diarienr 19KS662

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen - Varför har Piteå kommun ej sökt bidrag till 
lärarassistenter, får ställas till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ken Åman (S).
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ken Åman (S) besvarar om möjligt 
interpellationen vid nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Ulf Lindström (L) har lämnat in en interpellation - Varför har 
Piteå kommun ej sökt bidrag till lärarassistenter, ställd till Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Interpellation - Varför har Piteå kommun ej sökt bidrag till lärarassistenter
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Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 318
Medborgarförslag - Trafikbalkar (mobila) som hinder/avskiljning på 
parkering Nolia
Diarienr 19KS674

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Trafikbalkar (mobila) som 
hinder/avskiljning på parkering Nolia, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag - Trafikbalkar (mobila) som 
hinder/avskiljning på parkering Nolia.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Trafikbalkar (mobila) som hinder/avskiljning på parkering Nolia
 Medborgarförslag - Trafikbalkar (mobila) som hinder/avskiljning på parkering Nolia
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 319
Medborgarförslag - Färdigställande av gång- och cykelväg utmed 
Lillängsgatan på Backen
Diarienr 19KS677

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Färdigställande av gång- och cykelväg 
utmed Lillängsgatan på Backen, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag - Färdigställande av gång- och cykelväg 
utmed Lillängsgatan på Backen.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Färdigställande av gång- och cykelväg utmed Lillängsgatan på Backen
 Medborgarförslag - Färdigställande av gång- och cykelväg utmed Lillängsgatan på Backen

(43 av 221)
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 320
Medborgarförslag - Nattarbetarnas veckoarbetstid sänks från 36.33 
till 33 eller 32 timmar
Diarienr 19KS692

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Nattarbetarnas veckoarbetstid sänks 
från 36.33 till 33 eller 32 timmar, till Kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag - Nattarbetarnas veckoarbetstid sänks från 
36.33 till 33 eller 32 timmar.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Nattarbetarnas veckoarbetstid sänks från 36.33 till 33 eller 32 timmar
 Medborgarförslag - Nattarbetarnas veckoarbetstid sänks från 36.33 till 33 eller 32 timmar

(44 av 221)
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 321
Medborgarförslag - Att natt-ob ska höjas även kvälls och helg ob
Diarienr 19KS693

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Att natt-ob ska höjas även kvälls och 
helg ob, till Kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag - Att natt-ob ska höjas även kvälls och 
helg ob

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Att natt-ob ska höjas även kvälls och helg ob
 Medborgarförslag - Att natt-ob ska höjas även kvälls och helg ob

(45 av 221)
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Sammanträdesdatum
2019-12-16

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 322
Medborgarförslag - Att semesterersättningen höjs för nattarbetare
Diarienr 19KS694

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Att semesterersättningen höjs för 
nattarbetare, till Kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag - Att semesterersättningen höjs för 
nattarbetare.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Att semesterersättningen höjs för nattarbetare
 Medborgarförslag - Att semesterersättningen höjs för nattarbetare

(46 av 221)
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