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Beslutande Maria Holmquist-Ek (V), ordförande
Daniel Bergman (M), andre vice ordförande

Anders Lundkvist (S)
Helena Stenberg (S)
Ruth Rahkola (S)
Sven-Gösta Pettersson (S)
Agnetha Eriksson (S)
Lars U Granberg (S)
Nina Bladh (S)
Jonas Lindberg (S)
Maj-Britt Lindström (S)
Ferid Letic (S)
Lena Vikberg (S)
Roland Olofsson (S)
Elisabeth Vidman (S)
Marianne Hedkvist (S)
Ken Åman (S)
Brith Fäldt (V)
Per Lönnberg (V)
Helena Wallon (V)
Mikael Borgh (V)
Anna Bergström (V)
Mats Dahlberg (MP)
Håkan Johansson (M)
Ellinor Sandlund (M)
William Sandberg (M)
Charlotte Elworth (M)
Karl-Erik Jonsson (M)

Majvor Sjölund (C)
Marika Risberg (C)
Johannes Johansson (C)
Britt-Louise Nyman (C)
Bo Andersson (C)
Johnny Åström (SJV)
Martin Åström (SJV)
Eva Åström (SJV)
Malin Markström (SJV)
Anton Markström (SJV)
Helén Lindbäck (KD)
Daniel Bylund (KD)
Magnus Häggblad (SD)
Carola Bergman (S) ersätter 
Frida Söderberg (S)
Mojgan Azari (S) ersätter Jessica Hjelte (S)
Louise Mörk (S) ersätter Cristian Bergvall (S)
Joel Wiklund (SLP) ersätter Anders Nordin 
(SLP)
Kristin Jonsson (C) §§42-66 ersätter 
Torgny Långström (C)
Lage Hortlund (SD) ersätter Elin Håkansson (-)
Ulf Lindeberg (SD) ersätter 
Robert Håkansson (-)
Peter Eriksson (S) ersätter Stefan Askenryd (S)

Övriga deltagare Ylva Sundkvist (Kommunchef) §§42-53
Åsa Öberg (Ekonomichef) §§42-53
Margareta Johansson (Kommunsekreterare)
Maria Öman (Kommunsekreterare)
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§ 42 
Ajournering

Kommunfullmäktige ajournerar förhandlingarna kl 13:05 för information från kommunchef 
Ylva Sundkvist om det rådande läget utifrån Corona-smittan. Kommunfullmäktige återupptar 
förhandlingarna kl 13:15.
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§ 43
Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2019 och 
anslagsöverföring till år 2020
Diarienr 20KS29

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för år 
2019 och fastställa det upprättade bokslutet.

Kommunfullmäktige bedömer att Piteå kommun har uppnått målet med God ekonomisk 
hushållning för år 2019 då bedömningen görs att måluppfyllelsen i verksamheterna är i 
huvudsak fortsatt god och den interna kontrollen bedöms tillräcklig.

Kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2019 avsätta 36 000 tkr till 
resultatutjämningsreserv (RuR) som inrättades av kommunfullmäktige 2013-06-17 (§93). 
RuR uppgår då till 196 000 tkr. Se balanskravutredning i ärendebeskrivning.

Kommunfullmäktige beslutar att Resultatbudgeten för 2020 förändras avseende 
finansieringen med totalt +15 955 tkr, till följd av minskade premier för avtalspensioner (+23 
000 tkr) och minskade skatteintäkter/generella statsbidrag (-7 045 tkr).

Kommunfullmäktige beslutar att till kommunens styrelse/nämnder bevilja anslagsöverföring 
från år 2019 till år 2020 enligt bilaga med 7 294 tkr på driftbudgeten och med 82 732,6 tkr på 
investeringsbudgeten.

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 25 000 tkr till reservfonden under 2020.

Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och styrelser att genomföra samt 
avrapportera beslutade åtgärder och uppdrag i årsredovisning 2020.

Ärendebeskrivning
Bokslut 2019
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar och kommunala 
bolag upprättat årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för 2019.

Balanskravsutredningen visar att kommunens resultat för 2019 klarar kommunallagens 
balanskrav det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna (+ 61 552 tkr). I resultatet ingår inte 
några underskott från tidigare år som ska återföras. Avsättning till resultatutjämningsreserven 
föreslås med 36 000 tkr. Ny total avsättning i RuR motsvarar 7,7 % av skatter och generella 
statsbidrag.

God ekonomisk hushållning
Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning sammantaget bedöms 
verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god. Nämnderna gör bedömningen 
att den interna kontrollen varit tillräcklig inom sina respektive verksamhetsområden.
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Kommunfullmäktige bedömer att den interna kontrollen under året varit tillräcklig för 
kommunens samlade verksamhet.

Anslagsöverföring till år 2020
Styrelse och nämnder har till bokslutsberedningen lämnat in äskande om anslagsöverföring 
från år 2019 till år 2020. Föreslås att anslagsöverföring beviljas på driftbudgeten med 7 294 
tkr och på investeringsbudgeten med 82 732,6 tkr för pågående projekt.

Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges Kommuner och Landstings prognos från 
februari 2020. Kostnadsutjämning och LSS-utjämning har justerats med SCBs definitiva 
beräkning för år 2020. AFAs styrelse har beslutat om avgiftsbefrielse för år 2020 avseende 
avtalsförsäkringar.

Kommunens så kallade reservfond finns för att hantera framtida pensionsutbetalningar och 
när så är möjligt utifrån bland annat likviditetsförhållande bör tillskott övervägas. Under 2019 
har pensionsskulden i balansräkningen ökat med ca 24 mkr och utifrån reservfondens syfte 
föreslås att under 2020 tillskjuta 25 mkr till fonden.

De åtgärder och uppdrag som beslutas i årsredovisningen ska genomföras och återrapporteras 
av nämnder och styrelser till Kommunfullmäktige i enlighet med sammanställningen under 
respektive nämnd/styrelses avsnitt.

Yrkanden
Maria Holmqvist Ek (V), Helena Stenberg (S), Anders Lundkvist (S) och Majvor Sjölund (C): 
Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019
 Nyckeltalsbilaga 2019
 Personalbokslut 2019
 Särskild redovisning av jämställdhetsarbetet 2019
 Anslagsöverföring 2020 Resultatbudget, drift, investering
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§ 44
Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2019 samt frågan om 
ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2019
Diarienr 20KS31

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar styrelse och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Eftersom revisionsberättelsen är ren och inga anmärkningar finns tas beslutet gemensamt för 
alla nämnder.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har efter slutfört uppdrag överlämnat räkenskaps- och förvaltningsgranskning för 
år 2019. Revisonen riktar inte någon anmärkning mot vare sig styrelse eller nämnder, ej heller 
mot enskilda förtroendevalda.

Revisionen tillstyrker att ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 beviljas styrelse och 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska frågan om ansvarsfrihet beredas av 
kommunfullmäktiges presidium, som föreslår att kommunfullmäktige beviljar styrelse och 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

Yrkanden
Maria Holmqvist Ek (V): Bifall till Kommunfullmäktiges presidiums förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019
 Revisionsberättelse för år 2019
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§ 45
Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2021 - 2023 samt budget 
för 2021
Diarienr 20KS28

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2021 - 2023 samt 
budget för 2021.

Anteckning
Under rådande omständigheter där samhället påverkas av Coronaviruset uppmanas samtliga 
styrelser och nämnder hålla hög beredskap för förändringar i både planeringsarbete och 
operativ drift.

Reservationer
Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), 
Johannes Johansson (C), Kristin Jonsson (C), Britt-Louise Nyman (C), Bo Andersson (C), 
Håkan Johansson (M), Daniel Bergman (M), Ellinor Sandlund (M), William Sandberg (M), 
Charlotte Elworth (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets förslag.

Deltar inte i beslutet
Joel Wiklund (SLP) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Utifrån årsredovisning 2019, gällande verksamhetsplan för innevarande period 2020-2022 
samt genomförd omvärldsanalys har förslag till riktlinjer utarbetats för perioden 2021-2023.

Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet lämnar förslag till Riktlinjer för verksamhetsplanering 
(VEP) 2021 - 2023 samt budget för 2021.

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Anna Bergström (V), Mats Dahlberg (MP), Brith Fäldt (V) och Per 
Lönnberg (V): Bifall till Majoritetens förslag med ändringen på sidan 9, Målvärde för 
kompetensförsörjning: Sjukfrånvaro på max 4,5 procent ska uppnås under planperioden.

Helena Stenberg (S), Håkan Johansson (M), Magnus Häggblad (SD), Anna Bergström 
(V), Majvor Sjölund (C), Mats Dahlberg (MP), Johnny Åström (SJV), Brith Fäldt (V), Helén 
Lindbäck (KD) och Per Lönnberg (V): Tilläggsförslag om protokollsanteckning: Under 
rådande omständigheter där samhället påverkas av Coronaviruset uppmanas samtliga styrelser 
och nämnder hålla hög beredskap för förändringar i både planeringsarbete och operativ drift.
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Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD): 
Bifall till Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets förslag.

Magnus Häggblad (SD) och Lage Hortlund (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Helena Stenbergs (S) förslag.

Ordföranden ställer sedan proposition på tilläggsförslaget och finner att Kommunfullmäktige 
bifaller detsamma.

Beslutsunderlag
 §76 KS Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2021 - 2023 samt budget för 2021
 Majoritetens Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2021 - 2023 samt budget för 2021
 Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet - Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2021 - 

2023 samt budget för 2021
 Sverigedemokraterna - Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2021 - 2023 samt budget 

för 2021
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§ 46
Årsredovisning 2019 – Nolia AB
Diarienr 20KS34

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Nolia AB för räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Nolia AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

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

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Nolia AB
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§ 47
Årsredovisning 2019 – Piteå Science Park AB
Diarienr 20KS40

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Science Park AB för 
räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Science Park AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

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

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Piteå Science Park AB
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§ 48
Årsredovisning 2019 – Piteå Hamn AB
Diarienr 20KS36

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Hamn AB för räkenskapsåret 
2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Hamn AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

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

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Piteå Hamn AB
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§ 49
Årsredovisning 2019 – Piteå Näringsfastigheter AB
Diarienr 20KS38

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Näringsfastigheter AB för 
räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Näringsfastigheter AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

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

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Piteå Näringsfastigheter AB
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§ 50
Årsredovisning 2019 – AB PiteBo
Diarienr 20KS35

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB PiteBo för räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för AB PiteBo, räkenskapsåret 2019, föreligger.

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

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – AB PiteBo
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§ 51
Årsredovisning 2019 – AB PiteEnergi
Diarienr 20KS33

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB PiteEnergi för räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för AB PiteEnergi, räkenskapsåret 2019, föreligger.

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

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 - PiteEnergi AB
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§ 52
Årsredovisning 2019 – Piteå Renhållning och Vatten AB
Diarienr 20KS39

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Renhållning och Vatten AB för 
räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Renhållning och Vatten AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

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

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Piteå Renhållning och Vatten AB
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§ 53
Årsredovisning 2019 – Piteå Kommunföretag AB
Diarienr 20KS37

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Kommunföretag AB för 
räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Kommunföretag AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

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

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Piteå Kommunföretag AB
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§ 54
Reglemente för brukarråd
Diarienr 19KS505

Beslut
Kommunfullmäktige antar Reglemente för brukarråd.
 
Kommunfullmäktige beslutar att sammansättningen för samtliga råd kvarstår oförändrad för 
resterande del av mandatperioden.

Ärendebeskrivning
Enligt Policy för styrande dokument bör kommunens reglemente revideras minst en gång per 
mandatperiod. Inför denna revidering har alla brukarråd fått möjlighet att uppdatera innehållet 
i reglementet.

Råden har idag var sitt reglemente men stora delar av innehållet har varit likartat med endast 
små språkliga variationer. Kommunledningsförvaltningen har därför arbetat fram ett förslag 
till gemensamt reglemente för brukarråden för att på ett bättre sätt samla rådens regler och 
uppgifter i ett dokument. Ett gemensamt reglemente underlättar även revidering då eventuella 
ändringar inte behöver göras i flera individuella reglementen. Kommunledningsförvaltningens 
förslag till gemensamt reglemente har remitterats för yttrande till alla brukarråden.

I reglementet anger Kommunfullmäktige rådens uppgifter och befogenheter. Piteå kommun 
har idag tre brukarråd; Förebygganderådet, Tillgänglighetsrådet och Pensionärsrådet.

I beslutsunderlaget är vissa tillägg och omformuleringar markerade med gult. De större 
ändringarna är:

1. Allmänt
Förkortad inledning (även till respektive brukarråd).

1§ Förtydligande angående möjligheten att växla mellan ledamöter och ersättare under 
mandatperioden. Krav på medlemskap i aktuell organisation krävs för deltagande i respektive 
brukarråd.
8§ Förtydligande av möjligheten till insynsplats med yttranderätt i rådet.
9§ Förtydligande och likformighet över hur de fullständiga protokollen ska delges.
10§ Likformighet över rådens ekonomi och ersättning.

5. Pensionärsrådet
2§ Rådets uppgifter har omformulerats.
3§ Rådets sammansättning föreslås förändras för att balansen antalet förtroendevalda och 
representanter för pensionärsorganisationerna ska bli jämnare.
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6. Tillgänglighetsrådet
Rådets sammansättning föreslås förändras för att balansen antalet förtroendevalda och 
representanter för funktionsrättsorganisationerna ska bli jämnare.

Utöver detta finns även språkliga förändringar för att underlätta läsandet och ha ett
sammanhållet språkbruk i dokumentet som inte bedöms påverka funktionerna i reglementet.

Yrkanden
Marika Risberg (C), Helena Stenberg (S) och Helén Lindbäck (KD): Bifall till 
Kommunstyrelsens förslag med tillägg till § 7: Därutöver kallas två ersättare till Brukarrådets 
sammanträde som adjungerade ersättare efter ett rullande schema. Ersättare som inte tjänstgör 
har rätt att delta i överläggningarna, dock inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 §78 KS Reglemente för brukarråd
 Reglemente för brukarråd
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§ 55
Reglemente för Kommunala tillgänglighetsrådet
Diarienr 18KS563

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning till ett gemensamt reglemente för 
kommunens tre brukarråd; Förebygganderådet, Tillgänglighetsrådet och Pensionärsrådet, för 
att på ett bättre sätt samla rådens regler och uppgifter i ett dokument.

Det nya reglementet får rubriken: Reglemente för brukarråd.

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

(21 av 696)



Sammanträdesprotokoll 22 (58)

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 56
Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Diarienr 18KS564

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för kommunala pensionärsrådet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning till ett gemensamt reglemente för 
kommunens tre brukarråd; Förebygganderådet, Tillgänglighetsrådet och Pensionärsrådet, för 
att på ett bättre sätt samla rådens regler och uppgifter i ett dokument.

Det nya reglementet får rubriken: Reglemente för brukarråd.

Yrkanden
Maria Holmqvist Ek (V): Bifall till Kommunstyrelsens förslag
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 57
Reglemente för kommunala förebyggande rådet
Diarienr 18KS565

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för kommunala förebyggande rådet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning till ett gemensamt reglemente för 
kommunens tre brukarråd; Förebygganderådet, Tillgänglighetsrådet och Pensionärsrådet, för 
att på ett bättre sätt samla rådens regler och uppgifter i ett dokument.

Det nya reglementet får rubriken: Reglemente för brukarråd.

Yrkanden
Maria Holmqvist Ek (V): Bifall till Kommunstyrelsens förslag
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 58
Reglemente för samverkansråd
Diarienr 20KS24

Beslut
Kommunfullmäktige antar Reglemente för samverkansråd.
 
Kommunfullmäktige beslutar att sammansättningen för Landsbygdspolitiska rådet kvarstår 
oförändrad för resterande del av mandatperioden.

Ärendebeskrivning
Enligt Policy för styrande dokument bör kommunens reglemente revideras minst en gång per 
mandatperiod. Inför denna revidering har alla råd fått möjlighet att uppdatera innehållet i 
reglementet.

Råden har idag var sitt reglemente men stora delar av innehållet har varit likartat med endast 
små språkliga variationer. Kommunledningsförvaltningen har därför arbetat fram ett förslag 
till gemensamt reglemente för samverkansråden för att på ett bättre sätt samla rådens regler 
och uppgifter i ett dokument. Ett gemensamt reglemente underlättar även revidering då 
eventuella ändringar inte behöver göras i flera individuella reglementen. 
Kommunledningsförvaltningens förslag till gemensamt reglemente har remitterats för 
yttrande till alla råden.

I reglementet anger Kommunfullmäktige rådens uppgifter och befogenheter. Piteå kommun 
har idag två samverkansråd; Folkhälsorådet, och Landsbygdspolitiska rådet.

I beslutsunderlaget är vissa tillägg och omformuleringar markerade med gult. De större 
ändringarna är:

1. Allmänt
Förkortad inledning (även till respektive samverkansråd).

1§ Förtydligande angående möjligheten att växla mellan ledamöter och ersättare under 
mandatperioden. Krav på medlemskap i aktuell organisation krävs för deltagande i respektive 
råd.
2§, 3§ Specifika skillnader för Folkhälsorådet har lagts in i paragrafen.
8§ Förtydligande av möjligheten till insynsplats med yttranderätt i rådet.
9§ Förtydligande och likformighet över hur de fullständiga protokollen ska delges.
10§ Likformighet över rådens ekonomi och ersättning.

2. Folkhälsorådet
4§ Rådet byter ansvarig förvaltning från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunledningsförvaltningen.
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4. Landsbygdspolitiska rådet
2§ Tillägg till uppgifter utifrån önskemål från rådet.
3§ Nytt förslag till antal ledamöter utifrån önskemål från rådet, alla nämnder får 
representation och för att inte obalansen mellan politiker och intresseorganisationerna ska bli 
för stor föreslås att Kommunstyrelsen minskar med 1 ledamot.

Utöver detta finns även språkliga förändringar för att underlätta läsandet och ha ett 
sammanhållet språkbruk i dokumentet som inte bedöms påverka funktionerna i reglementet.

Yrkanden
Marika Risberg (C) och Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag med 
tillägg till § 7: Därutöver kallas två ersättare till Landsbygdspolitiska rådets sammanträde som 
adjungerade ersättare efter ett rullande schema. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i 
överläggningarna, dock inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 §82 KS Reglemente för samverkansråd
 Reglemente för samverkansråd
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§ 59
Reglemente för landsbygdspolitiska rådet
Diarienr 18KS561

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för landsbygdspolitiska rådet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning till ett gemensamt reglemente för 
kommunens två samverkansråd; Folkhälsorådet och Landsbygdspolitiska rådet, för att på ett 
bättre sätt samla rådens regler och uppgifter i ett dokument.

Det nya reglementet får rubriken: Reglemente för samverkansråd.

Yrkanden
Maria Holmqvist Ek (V): Bifall till Kommunstyrelsens förslag
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 60
Reglemente för folkhälsorådet
Diarienr 18KS569

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för folkhälsorådet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning till ett gemensamt reglemente för 
kommunens två brukarråd; Folkhälsorådet och Landsbygdspolitiska rådet, för att på ett bättre 
sätt samla rådens regler och uppgifter i ett dokument.

Det nya reglementet får rubriken: Reglemente för samverkansråd.

Yrkanden
Maria Holmqvist Ek (V): Bifall till Kommunstyrelsens förslag
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 61
Aktieägaravtal och bolagsordning – Svenska Kommun Försäkrings 
AB (SKFAB)
Diarienr 19KS553

Beslut
Kommunfullmäktige antar Aktieägaravtal och bolagsordning – Svenska Kommun Försäkrings 
AB (SKFAB).

Ärendebeskrivning
Styrelsen och ledningen för Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB, Bolaget) har arbetat 
med att ta fram ett nytt aktieägaravtal samt att revidera bolagsordningen.

De främsta skälen för att ta fram ett nytt aktieägaravtal är följande:

- Nuvarande avtal innehåller ingen koppling till Solvens II-regelverket som infördes 2016-01-
01
- Det saknas i nuvarande avtal tydliga regler för hur ett inträde respektive utträde ur SKFAB 
ska hanteras mot bakgrund av det nya regelverket
- Nuvarande fördelning av aktier i SKFAB mellan delägarna speglar inte hur delägarna för in 
och bär risk i bolaget
- Säkerställa att delägande kommun även är försäkringstagare avseende kommunförsäkring 
(egendoms- och ansvarsförsäkring).

Vid omarbetning av aktieägaravtalet har det även redigerats redaktionellt för att få ett avtal 
som är enklare att följa och läsa.

Justering i bolagsordningen är gjord för att den ska överensstämma med förslaget till 
aktieägaravtal. Utöver det har bolagsordningen ändrats dels genom att ta bort delar som 
regleras genom lag dels genom att hembudsklausulen omarbetats till att bestå av två delar, 
samtyckesförbehåll samt förköpsförbehåll.

Tidsplanen för hantering av förslag till reviderat aktieägaravtal och juste-rad bolagsordning 
ser ut som följer:
- Styrelsen i SKFAB beslutar om att sända ut förslag till reviderat aktieägaravtal och justerad 
bolagsordning till delägande kommuner för ställningstagande, 6 december 2019
- Delägarna bereder ärendet för beslut i respektive kommunfullmäktige, tidsram december 
2019 till april 2020
- Delägarna meddelar SKFAB om sitt ställningstagande rörande aktieägaravtal och 
bolagsordning
- Justerad bolagsordning fastställs vid årsstämma i SKFAB den 14 maj 2020
- Nytt aktieägaravtal tecknas i samband med årsstämma i SKFAB den 14 maj 2020
- Reviderat aktieägaravtal träder i kraft from 2020-07-01.
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Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Slutligt förslag till Aktieägaravtal 191212 Förslag till nytt aktieägaravtal samt uppdaterad 

bolagsordning i Svenska Kommun Försäkrings AB
 Förslag till ny bolagsordning Förslag till nytt aktieägaravtal samt uppdaterad bolagsordning 

i Svenska Kommun Försäkrings AB
 Bilaga 8.3.2 till förslag till nytt aktieägaravtal samt uppdaterad bolagsordning Svenska 

Kommun Försäkrings AB
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§ 62
Motion (C) – Mät matsvinnet i skolan
Diarienr 18KS830

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen - mät matsvinnet i skolan.

Kommunfullmäktige ger Fastighets och servicenämnden samt Barn och utbildningsnämnden i 
uppdrag att utarbeta en modell för att visualisera och minska matsvinnet. Uppdraget 
återredovisas under 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamöterna Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes 
Johansson (C), Anton Nilsson (C), Bo Andersson(C) och Torgny Långström (C) har 
inkommit med ovan rubricerade motion och yrkar följande:

• Att ett försök görs i en skola där Piteå kommun upplyser eleverna om mängden matsvinn 
från föregående dag, förslagsvis innan lunchbuffén för största effekt.
• Att försöket utvärderas och om det leder till minskat matsvinn, implementeras det i fler
skolor.

Dessutom anförs i motionen:

Idag slängs en alldeles för stort mängd mat på skolorna i Piteå kommun. Elever på 
Strömbackaskolan berättar om hur det vrider sig i magen då komposten är överfull av den 
mängd mat som har slängts. Det är inte hållbart ur varken ett ekonomisk eller ekologiskt 
perspektiv. Med den anledningen vill vi se en ändring i kommunen och arbeta för att minska 
matsvinnet.

En billig och enkel lösning på problemet tror vi kan vara att det ska finnas information, helst 
innan matbuffén börjar, där det står hur stort matsvinnet var dagen innan. T.ex "Ta så mycket 
du vill, men ät gärna upp. Igår slängdes 35 kg mat." Denna information kan finnas på skyltar, 
displayer eller liknande.

Liknande åtgärder har gjorts i Schweiz där hotellgäster fick se sin vattenåtgång och antal 
förbrukade kilowattimmar medan de duschade. Där fanns också en liten bild på en isbjörn 
som stod på ett isflak. Isflaket krympte när energiförbrukningar steg vilket resulterade i att 
duschtiden minskade.

På samma sätt tror vi att synliggörandet av mängden kastad mat, kan minska matsvinnet.
Kommunfullmäktige har den 18 februari 2019 § 49 remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
___________
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Fastighets- och servicenämndens yttrande antaget den 23 april 2019 § 35

Det har skett lokala mätningar av matsvinn från tallriken vid vissa skolor, som drivs av 
Utbildningsförvaltningen i samarbete med Måltidsservice. Förslagsvis sker försök med att 
Måltidsservice mäter matsvinnet från tallriken vid Strömnässkolan. Mätning sker under en 
månad och utvärdering av resultatet sker därefter.

Fastighets- och servicenämndens ställningstagande blir att nämnden ställer sig positiv till 
motionen. Ett gemensamt arbete med Utbildningsförvaltningen krävs för att lyckas minska 
matsvinnet. Att minska svinnet är en del av arbetet för ökad ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet.
___________
Kommunledningsförvaltningens yttrande antaget den 13 december 2019

Motionen tar upp ett viktigt ämne då onödigt matsvinn är ett slöseri med både kommunens 
och jordens resurser. Motionen har redan innan beslut varit en inspiration till Handlingsplan 
miljö, klimat och energi under området hållbar matkonsumtion. Det innehåller även andra 
punkter som:
- Modell mäta matsvinn slutberedningskök genom följa upp beställd mängd mat mot mängd 
matsvinn, utveckla
- Modell mäta matsvinn tallrikssvinn (enligt motion)
- Verka för mer lokalproducerade livsmedel – hur nyttja möjligheten att köpa in tillfälliga 
partier lokalproducerat
- Konferens fokus Hållbarhet, v 38 (hållbarhetsveckan) "Den offentliga måltidens betydelse 
för barns och äldres hälsa"
- Servera en meny som bygger på konceptet One planet plate under v. 38
- Klimatanpassa val av livsmedel och menyer, locka fler att äta vegetariskt t ex via specifika 
aktiviteter på vissa skolor
- Skicka blänkare inför lov att tänka på minskad åtgång
- Erfarenhetsutbyte för minskat svinn (personal/pedagoger och elevråd)
- Inspirera personal rörande dels salladsbuffé utifrån säsong dels klimatanpassade rätter
- Bilda matråd inom förskolan/grundskolan/gymnasiet
- Utveckla mätmodeller för klimatsmarta val inom livsmedel
- Revidera kostpolitiska riktlinjer

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen då den redan 
är inarbetad i framtagna planer. Kommunledningsförvaltningen föreslår även att 
kommunfullmäktige ger Fastighets och servicenämnden samt Barn och utbildningsnämnden 
att i samverkan utarbeta en modell för att visualisera och minska matsvinnet. Uppdraget 
återredovisas under 2020.
_______________
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Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande:
"Jag håller med motionären om att onödigt matsvinn är ett slöseri med både kommunens och 
jordens resurser. En stor del i den klimatomställning som nu sker är att påverka och visa på 
hur vi med enkla medel kan leva mer i samklang med vad klimatet klarar av. Jag tycker därför 
det är väldigt bra att motionen redan fått avtryck i kommunens Handlingsplan miljö, klimat 
och energi.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige antar motionen samt att Fastighets och 
servicenämnden och Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta och testa en 
modell för att visualisera och minska matsvinnet i våra skolor."

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Majvor Sjölund (C), Helén Lindbäck (KD), Lage Hortlund (SD), Håkan 
Johansson (M), Jonas Lindberg (S) och Joel Wiklund (SLP): Bifall till Kommunstyrelsens 
förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 63
Motion (L) – Mät matsvinn i förskolan
Diarienr 19KS159

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen – mät matsvinn i förskolan.

Kommunfullmäktige ger Fastighets och servicenämnden samt Barn och utbildningsnämnden i 
uppdrag att utarbeta en modell för att visualisera och minska matsvinnet. Uppdraget 
återredovisas under 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Lindström (L) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

Mät matsvinnet i förskolorna och se om det finns geografiska skillnader i matsvinnet i 
förskolorna.

Dessutom anförs i motionen:
Matsvinnet i skolan ökar och senaste ”Personligt 2018” visar att andelen elever som äter 
skolmat alla skoldagar sjunkit till 59% (2018) från 70% (2016). Av de som inte äter lunch 
anger 75% dålig meny och 38% smak som orsak.

Trenden är på nästan samma nivå från åk2 till åk7 vilket bör ge en signal att maten och 
matsedeln inte är välsmakande därför bör det utredas om liknande trend kan ses redan i 
förskolan.
Lunchen är bland den viktigaste måltiden för att orka med resten av dagen.
_________
Kommunfullmäktige har den 18 mars 2019, § 91, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Fastighets- och servicenämndens yttrande, inkommit den 25 juni 2019, § 55.

Motionären yrkar att mätning av matsvinn ska ske i förskolan och av resultatet se om det finns
geografiska skillnader.

Fastighets- och servicenämnden har tagit del av resultatet från "Personligt 2018" och en 
åtgärdsplan är upprättad. Nämnden anser att det är ett gemensamt ansvar mellan Fastighets- 
och servicenämnden samt Barn- och utbildningsnämnden att verka för minskat 
matsvinn.Fastighets- och servicenämnden ställer sig positiv till att mäta matsvinnet i 
förskolan och se om det föreligger geografiska skillnader. Inom förskolan bedrivs 
pedagogiska måltider av pedagogerna inom förskoleverksamheten, vilket inverkar positivt 
avseende matsvinnet.

Fastighets- och servicenämnden anser att motionen kan bifallas.
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__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 5 februari 2019.
Motionen tar upp ett viktigt ämne då onödigt matsvinn är ett slöseri med både kommunens 
och jordens resurser. Motionen har redan innan beslut varit en inspiration till Handlingsplan 
miljö, klimat och energi under området hållbar matkonsumtion. Det innehåller även andra 
punkter som:

- Modell mäta matsvinn slutberedningskök genom följa upp beställd mängd mat mot mängd 
matsvinn, utveckla
- Modell mäta matsvinn tallrikssvinn (enligt motion)
- Verka för mer lokalproducerade livsmedel – hur nyttja möjligheten att köpa in tillfälliga 
partier lokalproducerat
- Konferens fokus Hållbarhet, v 38 (hållbarhetsveckan) "Den offentliga måltidens betydelse 
för barns och äldres hälsa"
- Servera en meny som bygger på konceptet One planet plate under v. 38
- Klimatanpassa val av livsmedel och menyer, locka fler att äta vegetariskt t ex via specifika 
aktiviteter på vissa skolor
- Skicka blänkare inför lov att tänka på minskad åtgång
- Erfarenhetsutbyte för minskat svinn (personal/pedagoger och elevråd)
- Inspirera personal rörande dels salladsbuffé utifrån säsong dels klimatanpassade rätter
- Bilda matråd inom förskolan/grundskolan/gymnasiet
- Utveckla mätmodeller för klimatsmarta val inom livsmedel
- Revidera kostpolitiska riktlinjer

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen då den redan 
är inarbetad i framtagna planer. Kommunledningsförvaltningen föreslår även att 
kommunfullmäktige ger Fastighets och servicenämnden samt Barn och utbildningsnämnden 
att i samverkan utarbeta en modell för att visualisera och minska matsvinnet. Uppdraget 
återredovisas under 2020.
_______________
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande:
"Jag håller med motionären om att onödigt matsvinn är ett slöseri med både kommunens och 
jordens resurser. En stor del i den klimatomställning som nu sker är att påverka och visa på 
hur vi med enkla medel kan leva mer i samklang med vad klimatet klarar av. Jag tycker därför 
det är väldigt bra att motionen redan fått avtryck i kommunens Handlingsplan miljö, klimat 
och energi.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller motionen samt att Fastighets och 
servicenämnden och Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta och testa en 
modell för att visualisera och minska matsvinnet i våra skolor."

Yrkanden
Helena Stenberg (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.
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§ 64
Motion (L) – Utred matvanor i förskolan
Diarienr 19KS158

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen – utred matvanor i förskolan, färdigbehandlad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Lindström (L) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

Utred om det finns geografiska skillnader i matvanor i förskolorna.

Dessutom anförs i motionen:
Matsvinnet i skolan ökar och senaste ”Personligt 2018” visar att andelen elever som äter 
skolmat alla skoldagar sjunkit till 59 % (2018) från 70 % (2016). Av de som inte äter lunch 
anger 75 % dålig meny och 38 % smak som orsak.

Trenden är på nästan samma nivå från åk 2 till åk 7 vilket bör ge en signal att maten och 
matsedeln inte är välsmakande därför bör det utredas om liknande trend kan ses redan i 
förskolan.
Lunchen är bland den viktigaste måltiden för att orka med resten av dagen.

__________
Kommunfullmäktige har den 18 mars 2019, § 90, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Fastighets- och servicenämndens yttrande, inkommit den 25 juni 2019, § 56.
Nämnden anser, precis som motionären, att kunskap om matvanor i förskolan är en viktig 
förutsättning för att förskolan ska kunna bidra till goda matvanor. Nämnden anser att 
möjligheten att skapa bra matvanor i förskolan är ett gemensamt ansvar mellan Barn- och 
utbildningsnämnden och Fastighets- och servicenämnden.

Fastighets- och servicenämnden har påbörjat dialoger med skolornas elevråd om maten för 
skolan och kommer att arbeta för att inrätta matråd på förskolor i syfte att få en arena där 
måltiden och dess form samt förutsättningar kan diskuteras. Arbetet att inrätta matråd på 
förskolorna sker i samverkan med barn- och utbildningsnämnden.

Fastighets- och servicenämnden bedömer att befintliga matvanor i förskolorna kan diskuteras 
och analyseras i respektive matråd och en jämförelse mellan de olika förskolorna kan därefter 
ske på övergripande nivå.

Fastighets- och servicenämnden menar att intentionerna i motionen är ett nu pågående arbete 
och anser därmed att motionen är besvarad.
__________
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Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 5 februari 2020

Kommunledningsförvaltningen instämmer i fastighets- servicenämndens yttrande. Att få en 
bra bild av elevernas matvanor kan även ses som en del i arbetet med att minska matsvinn 
(motion 18ks830 och 19ks159).

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att anse motionen 
färdigbehandlad.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande:
”Att anpassa menyer och hålla en dialog med de som tar del av måltiderna infaller under 
Fastighets och servicenämndens ordinarie verksamhet. Menyernas sammansättning ska väga 
in många faktorer som klimatpåverkan, kostnad men givetvis även elevernas preferenser. 
Skolmaten kan även vara en arena för att vidga eleverna matvanor och visa på alternativ till 
vad man vanligtvis äter hemma.

Fastighets och servicenämnden har i sitt yttrande uttryckt att man redan har en dialog med 
eleverna och följer matvanor varför jag föreslår att kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad.”

Yrkanden
Helena Stenberg (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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§ 65
Motion (SLP) - Avskaffa den internationella samordningsfunktionen
Diarienr 19KS157

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen - avskaffa den internationella samordningsfunktionen.
 
Reservationer
Joel Wiklund (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige Joel Wiklund (SLP) har inkommit med ovan 
rubricerade motion och yrkar följande:

att de tjänstebefattningar som handlar om internationell reseplanering och internationella 
kontakter avvecklas.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund: Piteå behöver effektivisera sin ekonomi. Spara pengar på onödiga utgifter. Piteå 
har brist eller ser kommande kompetensbrist. Lämpligt är därför att avskaffa de 
tjänstefunktioner som berör internationella kontakter, reseplanering etc. Den eller de personer 
som nu innehar sådan tjänst kan därför användas på bättre sätt där det kommunala behovet är 
större.
__________
Kommunfullmäktige har den 18 mars 2019, § 89, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 15 december 2019

Internationella kontakter och internationellt arbete är en viktig del i Piteå kommuns 
verksamhet, främst vad gäller utvecklingsarbeten och personalfortbildning, men också för att 
stödja demokratiska krafter och bidra till en hållbar utveckling. Kommunens internationella 
kontakter sker främst i EU-projekt, nätverk, vänortssamarbete, kommunala partnerskap samt 
skol- och kulturutbyten. Dessutom sker utbyten och samarbeten av skilda slag mellan 
föreningar och andra aktörer.

Förvaltningarnas uppgift är att på bästa sätt nyttja de olika bidrag, främst EU-bidrag, som 
finns att söka för dessa ändamål. Piteå kommun har genom olika bidrag tillförts ca 60 mkr 
under de senaste fem åren i extern finansiering, främst för verksamhetsutveckling och 
personalfortbildning samt för att effektivt genomföra detta så har de större förvaltningar har 
valt att inrätta specialistfunktioner (internationella samordnare) Fördelat enligt följande:
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• 100% Kommunövergripande/Utbildningsförvaltningen
• 50% Samhällsbyggnadsförvaltningen
• Ca 40–50% Socialförvaltningen

Den kommunövergripande tjänsten innefattar företrädesvis projektarbete men också ansvar 
för övergripande internationella kontakter såsom kontakt med vänorter, kontakt med 
vänortsföreningar, vänortsprojekt, planering av vänortsresor och vänortsbesök, ansvar för 
övriga internationella besök samt övrig internationell verksamhet.

Även projektarbetare/projektledare används vid vissa tillfällen, detta främst genom 
internrekrytering. Någon speciell reseplaneringsfunktion finns dock inte i kommunen.

Kommunens övriga förvaltningar har också internationella kontakter till viss mån och till viss 
grad. Exempelvis så har Näringslivsavdelningen internationella kontakter som sköts av 
tjänstepersoner. Graden för detta varierar under åren och kontakterna sköts av personer som 
också har andra arbetsuppgifter.

Eftersom internationella kontakter och internationellt arbete är en viktig del för kommunens 
utveckling måste det också skötas av tjänstepersoner. Hur det bör organiseras är i första hand 
en fråga för våra förvaltningar och ansvariga chefer och inte en politisk fråga. Vår uppfattning 
är dock att det sköts på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande:
”Piteå kommun är en del i ett större sammanhang och att tro att vi kan avskärma oss från 
övriga världen och bara blicka inåt är inte realistiskt. Den internationella samverkan som Piteå 
kommun utför är bra både ur ekonomisk synpunkt samt ger värdefulla insikter och kontakter i 
omvärlden.

Sen är jag väldigt tveksam till att kommunfullmäktige ska bestämma på tjänstebefattningsnivå 
hur arbetet i kommunen ska organiseras. Jag har en hög tillit till att de tjänstepersoner som har 
uppdraget att organisera arbetet inom kommunen vet vad de gör och arbetar utifrån de 
uppdrag och målsättningar som kommunfullmäktige och nämnderna beslutar om. Jag hoppas 
verkligen att kommunfullmäktige som helhet har samma förtroende och därmed avslår 
motionen.”

Yrkanden
Anders Lundkvist (S), Helén Lindbäck (KD), Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), 
Brith Fäldt (V), Johnny Åström (SJV), Britt-Louise Nyman (C) och Elisabeth Vidman (S): 
Bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Joel Wiklund (SLP), Magnus Häggblad (SD) och Lage Hortlund (SD): Bifall till motionen.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §88 KS Motion (SLP) - Avskaffa den internationella samordningsfunktionen
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§ 66
Motion (SLP) - effektivisering av den kommunala 
fastighetsförvaltningen
Diarienr 19KS237

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen - effektivisering av den kommunala 
fastighetsförvaltningen.

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

att en utredningsgrupp tillsätts som förutsättningslöst får i uppdrag att reda ut möjligheten till 
en sammanslagning av det kommunala bostadsbeståndet och att detta belastar den kommunala 
ekonomin så litet som möjligt och att man fritt kan beakta och utgå från vad som i övrigt står i 
denna motion.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund: Kommunen äger fastigheter i form av PNF, PITEBO och 
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN. En utredning är gjord på uppdrag av de kommunala 
revisorerna för att renodla förvaltandet av fastighetsbeståndet. Tanken är att PNF skulle 
handha näringsfastigheter, Pitebo hyresfastigheterna och Fastighet skulle ansvara för den 
kommunala kärnverksamhetens byggnader, typ skolor och idrottshallar.

Nu äger de tre förvaltarna lite av vardera. Skall man renodla innehavet så blir kostnaden en 
utgift på omkring 13 miljoner för kommunen som skall gå till staten. Detta beror på att 
kommunen är tvungen att sälja till marknadsvärde. När det är skillnad på marknadsvärde och 
taxeringsvärde så måste reavinstskatt betalas in.

Vi föreslår att man utreder, gärna samma grupp som gjort tidigare utredning, om det är 
möjligt att slå samman alla kommunens fastighetsinnehav till ett bolag utan att kommunen 
behöver betala skatt till staten.

Upplaget skulle då vara ett kommunalt AB som äger alla kommunala fastigheter. De 
administrativa enheterna delas på tre. En enhet har hand om näringsfastigheter, en har hand 
om hyresfastigheter och en har hand om kommunens kärnfastigheter.
För att effektivisera det hela så skapas en ”vaktmästarenhet”, en ”underhållsenhet” och en 
”städenhet”. Kanske någon fler behövs.

Vaktmästerienheten får därmed i uppdrag att till exempel skapa ”block” med närliggande 
fastighetsbestånd där vaktmästarna har hand om alla fastigheter som ligger inom det område 
som blocket utgör. Det är inte speciellt effektivt att varje administrativ enhet har sitt eget 
vaktmästeri och städ osv. Både ur miljöaspekt och effektivitetsaspekt måste det vara av värde 
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att minimera antalet resor.

Man bör också undersöka möjligheten att anlita lokala entreprenörer för skötsel speciellt på 
landsbygden istället för att skicka ut folk från centrala delar av staden.

Likaså kan man fundera om det är möjligt att anställa lokalvårdare som bor nära fastighet som 
skall städas, bevakas eller underhållas. Alterdalens skola är t ex ett exempel. En vaktmästare 
kommer ut en gång i månaden och kontrollerar att allt fungerar. På sommaren klipps gräset 
utanför byggnaden en gång. Sådant skulle antagligen en pensionär eller annan boende i 
Holmträsk by eller i närheten mycket väl kunna klara av.

Underhållet är olika eftersatt i kommunens totala fastighetsbestånd. Genom en 
sammanslagning så får man en god överblick över det totala underhållsbehovet. Man kan på 
så sätt prioritera och upprätta en långsiktig underhållsplan.
__________
Kommunfullmäktige har den 6 maj 2019, § 146, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Fastighets- och servicenämndens yttrande, inkommit den 19 december 2019

I underlag till Kommunfullmäktiges beslut "Renodling fastigheter inom kommunkoncernen" 
(2019-09-23 § 204) finns argument om bättre och mer effektiv fastighetsförvaltning på kort 
och lång sikt då kompetens och verksamhetssystem kan nyttjas fullt ut hos respektive 
organisation:

- Fastigheter och lokaler av samma karaktär samlas hos samma fastighetsägare. Det blir 
tydligare för medborgaren/verksamheten/företaget vem de ska vända sig till i ärenden 
gällande fastigheter.

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

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

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

Med Kommunfullmäktiges beslut om genomförande av renodlingsprojektet som grund, blir 
Fastighets- och servicenämndens ställningstagande att en utredning inte skapar ett mervärde i 
nuläget.
__________
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Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 6 februari 2020

KPMG AB har på uppdrag av Piteå kommuns förtroendevalda revisorer 2017 genomfört en 
granskning av kommunens kapital i form av fastigheter. KPMG AB har i ett antal punkter 
lämnat rekommendationer till Piteå kommun om åtgärder i syfte att bland annat stärka den 
interna kontrollen. KPMG har vidare förklarat att de bedömer att rutinerna kommer att vara 
tillräckliga om åtgärder sker i enlighet med rekommendationen. Genomförandet av en 
renodling av kommunkoncernens fastighetsbestånd var en viktig punkt i rekommendationen. 
2019-09-23 (§ 204) beslutade kommunfullmäktige att genomföra renodlingen där fastigheter 
och lokaler av samma karaktär samlas hos kommunen respektive de kommunala bolagen 
(Pitebo och PNF)

Kommunledningsförvaltningen bedömer med det att det för tillfället inte föreligger något 
behov av ytterligare utredning av fastighetsbeståndets förvaltning inom Piteå kommun 
koncernen.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande:

”Frågan om hur fastigheter ska förvaltas inom Piteå kommun koncern har varit aktuell under 
en längre tid och är väl utredd. Det finns alltid olika vägar att välja med sina egna för och 
nackdelar. I detta fall har kommunfullmäktige valt en annan modell än den som föreslås i 
motionen.

Med detta föreslår jag att kommunfullmäktige avslår motionen.”

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

Beslutsunderlag
 §89 KS Motion (SLP) - effektivisering av den kommunala fastighetsförvaltningen
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§ 67
Interpellation (SD) - Skjutbanan i B-hallen på Pitholmsskolan
Diarienr 20KS114

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen - Skjutbanan i B-hallen på Pitholmsskolan, 
besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Magnus Häggblad (SD) har lämnat in en interpellation - 
Skjutbanan i B-hallen på Pitholmsskolan, ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Elisabeth Lindberg (S).  I interpellationen anförs följande:

De senaste åren har vi i lokaltidningen kunnat följa tillkomsten och avvecklandet av en 
kommunal skjuthall i Pitholmsskolans 8-hall. Projektet genomfördes för att tillgodose bland 
annat pistolklubbens behov av att kunna öva inomhus under vinterhalvåret med grovkalibrig 
ammunition.

Den nya skjuthallen var ett resultat av ett omfattande planerings och lobbyarbete. Stora 
ekonomiska resurser, både kommunala och ideella har förbrukats för att projektet skulle 
kunna förverkligas. En skjuthall är mycket dyrbar att uppföra tack vara de många specifika 
krav som ställs och material som används.

Ändrade behov hos skolan, i vilken man valt att placera skjuthallen, gjorde emellertid att man 
valde att prioritera bort skyttarna till förmån för skoleleverna när ytterligare lokalbehov 
uppstod.

Utöver de rent lokalmässiga motsättningarna så har arbetsmiljöfrågor uppkommit och en 
diskussion om bly med efterföljande mätningar har genomförts då barn finns med i bilden.

Mot bakgrund av detta så skulle jag vilja ställa några frågor:

1. Varför valde man att lägga stora resurser på en plats som inte kunde tjäna sitt syfte mer än 
tillfälligt? -Var exakt gick det fel?

2. Varför tillskapades inga garantier för att verksamheten skulle kunna bedrivas i de för 
ändamålet uppförda lokalerna?

3. Exakt vilket belopp är investerat i en numera obrukbar skjuthall i Pitholmsskolan?

4. Varför uppfördes skjuthallen i en huskropp tillhörande ett lärosäte?

5. Varför uppfördes inte en fristående skjuthall specifikt för de behov som fanns?

6. Hur kommer de påverkade föreningarna att ersättas och kompenseras ekonomiskt och 
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lokalmässigt?

7. När kan Piteås skyttar räkna med att en ny skjuthall står färdig?

8. Enligt media så fattade du Elisabeth Lindberg beslutet om att säga upp skytteklubben från 
skjuthallen utan att gå via Kultur och fritidsnämnden. Och du anger citat att det är dig man 
"ska skylla på". -Varför togs beslutet utan att passera nämnden?

9. Polisen förfogar över en förhållandevis nybyggd skjuthall. Tidigare så fanns dock en så 
pass stor motvilja å polisens vägnar att upplåta denna hall till föreningar att kommunen fann 
det för gott uppföra en ny hall på Pitholmsskolan. Finns det möjlighet under rådande situation 
att låta intresserade föreningar använda polisens skjuthall?
_______
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-17 § 37 att interpellationen- Skjutbanan i B-hallen på 
Pitholmsskolan, får ställas till kultur- och fritidsnämndens ordförande Elisabeth Lindberg 
(S). Kultur- och fritidsnämndens ordförande Elisabeth Lindberg (S) besvarar om möjligt 
interpellationen vid nästa sammanträde.
_______
Svar från kultur- och fritidsnämndens ordförande Elisabeth Lindberg (S):
Magnus Häggblad, Sverigedemokraterna har i en interpellation ställt ett antal frågor angående 
skyttehallen/B-hallen på Pitholmsskolan. Här är mina svar.

1. Varför valde man att lägga stora resurser på en plats som inte kunde tjäna sitt syfte mer än 
tillfälligt? Var exakt gick det fel?

2. Varför skapades inga garantier för att verksamheten skulle kunna bedrivas i de för 
verksamheten avsedda lokalerna?

4. Varför uppfördes skjuthallen i en huskropp tillhörande ett lärosäte?

5. Varför uppfördes inte en skjuthall specifikt för de behov som fanns?

För att kunna svara på dessa frågan måste jag få göra en återblick om skyttehallens tillkomst 
och de olika faktorer som har påverkat frågan.

Låt mig först säga att hela ärende om lokalens användning är beklagligt. Två goda 
verksamheter ställs mot varandra och de betydande investeringar som har gjorts kan idag inte 
användas.  

Under 2011-2012 påbörjades översyn av Pitholms sporthall som var i stort renoveringsbehov. 
I detta arbete såg man också över möjlighet till ombyggnationer för att skapa bättre 
tillgänglighet och högre nyttjandegrad av hallen. Ett arbete drogs igång tillsammans med 
fastighetskontoret, skolan och föreningslivet. När ombyggnation av Pitholms sporthall blev 
aktuell startades diskussion kring nyttjande av källarlokalen (B-hallen) vilken tidigare använts 
på olika sätt bland annat som bowlinglokal, uppehållsrum, lokal för bågskytte och förråd. 
Lokalen var långsmal och lågt i tak och ganska svår att hitta lämplig verksamhet för.
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Piteå pistolklubb som under ett flertal år sökt en lokal för deras verksamhet såg dock stora 
möjligheter att nyttja källarlokalen som skyttehall. För att få nyttjande dagtid skulle den 
byggas om för att kunna användas som en B-hall för skolidrotten. Den ombyggda sporthallen 
var klar att börja användas under 2015. I B-hallen/skyttehallen bedrev skolan 
idrottsverksamhet dagtid samt skytteverksamhet kvällar och helger. Pistolklubben bokade 
timmar i hallen på terminbasis.

När den reparerade sporthallen började användas 2015 framkom inga problem att kombinera 
skytte- och barnverksamhet i samma lokal, detta kom dock att förändras och under 2017 
genomfördes en utredning av inomhusmiljön av skyttehallen på Pitholm. Utredningen visade 
på ökad blyhalt i ventilationsfilter och i själva lokalen. Hallen var stängd under utredningen 
och öppnade för verksamhet i december 2017. Ett antal åtgärder genomfördes för att minska 
blyhalten i lokalen: saneringsstäd, utökade städrutiner för skytteföreningen, ändrad städmetod 
för kommunens städ till våtmetod samt byte till ammunition som minskar spridningen av bly. 
Denna process skedde i dialog med tjänstepersoner från kommunens miljö och hälsoskydd 
vilka hade inställningen att: ”Försiktighetsprincipen är viktig då det rör sig om bly i en miljö 
som barn nyttjar. Bly är ett mycket giftigt grundämne som barn är särskilt känsliga för. 
Exponering av bly kan bland annat skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning”.

I december 2018 tog tjänstepersoner från kultur, park, fritidsförvaltningen ett beslut i dialog 
med Miljö och tillsynsnämnden om att Pitholms skyttehall/B-hall inte skulle nyttjas som en 
kombihall, utan enbart som en skyttehall. Detta eftersom skytteverksamheten pga blyutsläpp 
inte kunde kombineras med exempelvis barnverksamhet. Enligt beslutet skulle ingen annan 
verksamhet få tillgång till hallen.

Under våren 2019 kom önskemål från Barn- och utbildningsförvaltningen om att 
Pitholmsskolan var i behov av att använda skyttehallen/B-hallen för idrottsämnet. Ett 
nationellt beslut om utökat antal timmar i ämnet idrott hade gjort att skolans behov av 
idrottshallar hade ökat. En dialog med barn- och utbildningsförvaltningen inleddes om att 
skoleleverna skulle bussas till andra hallar men barn- och utbildningsförvaltningen och 
Pitholmskolans ledning vidhöll att de måste få tillgång till skyttehallen/B-hallen. Skolans 
lagstadgade verksamhet ställdes mot Pistolklubbens behov av lokalen för fritidsverksamhet. I 
november avbokades Pistolklubbens bokning av skyttehallen och Pitholmskolan började 
använda lokalen under idrottstimmarna.

3. Exakt vilket belopp är investerat i en numera obrukbar skjuthall i Pitholmskolan?

Det är svårt att säga exakt hur mycket som är investerat eftersom ombyggnad och anpassning 
av lokalerna har gjorts av både kommunen och Pistolklubben. Enligt de uppgifter jag har fått 
kan det röra sig om investeringar upp till 1 miljon kronor. Till detta skall också läggas den i 
lokalen inbyggda utrustning som Pistolklubben äger vilken har kostat cirka 200 000 kronor.

6. Hur kommer de påverkade föreningarna att ersättas och kompenseras ekonomiskt och 

(46 av 696)



Sammanträdesprotokoll 47 (58)

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

lokalmässigt?

7. När kan Piteås skyttar räkna med att en ny skjuthall står färdig?

Om det blir så att Pistolklubben permanent måste flytta ut från skyttehallen/B-hallen kommer 
de att ersättas av Barn- och utbildningsnämnden efter förhandlingar mellan parterna. När det 
gäller ny lokal finns i dagsläget inget alternativ.

8. Enligt media så fattade du Elisabeth Lindberg beslutet om att säga upp skytteklubben från 
skyttehallen utan att gå via Kultur- och fritidsnämnden. Och du anger citat det är dig man ska 
”skylla på”. - Varför togs beslut utan att passera nämnden?

Beslutet som i grunden handlade om att avboka Pistolklubbens bokningar av skyttehallen/B-
hallen är egentligen ett verksamhetsbeslut. Bokningar av kommunens lokaler är inte en 
politisk fråga och hanteras inte av nämnden.  Eftersom att BUN:s krav om att få tillgång till 
lokalen ställdes mot ett tidigare fattat tjänstemannabeslut var jag som högst politiskt ansvarig 
skyldig att ta ställning i frågan och då lagstadgad verksamhet för barn ställdes mot en 
fritidsverksamhet fann jag mig tvungen att ge förvaltningen i uppdrag att avbryta 
Pistolklubbens bokningar och överlåta lokalen till skolan.

9. Polisen förfogar över en förhållandevis nybyggd skjuthall. Tidigare fanns dock en så pass 
stor ovilja å polisens vägnar att upplåta denna hall för föreningar att kommunen fann det för 
gott uppföra en ny hall på Pitholmskolan. Finns det möjlighet att under rådande situation låta 
intresserade föreningar använda polisens skjuthall?

Dialog har förts med Polisen och de är villiga att släppa in skytteklubben i deras hall vid vissa 
tillfällen. Skytteklubben har dock avböjt detta då hallen inte fungerar för alla deras 
skyttegrenar samt att de vill ha en lokal där de kontinuerligt kan bedriva både tränings- och 
tävlingsverksamhet.

Yrkanden
Maria Holmqvist Ek (V): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 68
Interpellation (SLP) - Återvinning av plastförpackningar
Diarienr 19KS650

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen - Återvinning av plastförpackningar, besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en interpellation - 
Återvinning av plastförpackningar, ställd till miljö- och tillsynsnämndens ordförande Stig 
Sjölund (V). I interpellationen anförs följande:

Bakgrund: 80 procent av plastförpackningarna eldas upp
Knappt 20 procent av de plastförpackningar som används i Sverige återvinns till ny 
plast. Resten eldas upp, visar Ekots granskning. Och det är långt sämre än de officiella 
siffrorna på 46 procent som Naturvårdsverket rapporterade i år till EU.

– Jag tänker att Sverige är väl inte kriminella, men väldigt nära. Svensk statistik på detta 
område är inte bra, säger Peter Sundt, ordförande för plaståtervinnarnas europeiska 
branschorganisation EPRO.

1. Hur mycket plast återvinns av det hushållen sorterar, tvättar och lägger i 
återvinningskärlen?

2. När det nya systemet med fastighetsnära inhämtning etableras i Piteå kommun så blir 
frågan: Hur mycket av denna tvättade och sorterade plast kommer återvinnas? Specificera 
gärna med 5-siffra. Är siffran 100% så behöver inte fråga 3 och 4 besvaras.

3. Hur många % tycker du det är rimligt av den sorterade plasten verkligen går till återvinning 
för att det skall vara värt för hushållen att sortera plasten.
Själv kan jag tycka att om endast 40% återvinns så är det bättre att lägga all plast i det 
material som ska gå till återvinning i det brännbara kärlet. %-siffran kan ju alltid diskuteras. 
Men det åtgår mycket vatten och värme för att sortera och tvätta all plast.

4. Av den plast som läggs i återvinningskärlen nu blir frågan hur man sorterar den plast som 
skall brännas och den som skall återvinnas.

5. Det plastmaterial som läggs i containrar på Bredviksberget gäller frågan: Vad händer med 
denna? Hur mycket bränns och hur mycket återvinns?

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7313146
______
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 § 316 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 
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vid nästa sammanträde.
______
Svar från Miljö- och tillsynsnämndens ordförande Stig Sjölund (V):

1. Hur mycket plast återvinns av det hushållen sorterar, tvättar och lägger i 
återvinningskärlen?

Information från PIREVA: Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) 
som ansvarar för insamling och omhändertagande av plastförpackningar i Piteå 
kommun. FTI anlitar i sin tur PIREVA för insamling i form av att vi samlar in 
materialet med våra lastbilar och kör detta till Stenas anläggning i Öjebyn. Frågan 
måste i detta fall ställas till FTI eftersom PIREVA inte har insyn i dessa siffror.

Information från FTI (återvinningsstatistiken är inte uppdelade på kommun så 
siffrorna gäller för hela landet): Av de plastförpackningar svenska folket lämnar in för 
återvinning kan ungefär 55 procent sorteras hos Svensk Plaståtervinnings anläggning i 
Motala och därmed återvinnas. Siffrorna gäller hela landet då vi inte har detta uppdelat 
per kommun. Anledningen till att man i Ekot talat om 20 % är att man där har tittat på 
hur mycket av de plastförpackningar som sätts på marknaden i Sverige som återvinns. 
En stor andel av plastförpackningarna (ca 60 %) hamnar i soppåsen och får därmed 
inte chansen att återvinnas.
 

2. När det nya systemet med fastighetsnära inhämtning (fni) etableras i Piteå 
kommun så blir frågan: Hur mycket av denna tvättade och sorterade plast 
kommer att återvinnas? Specificera gärna med 5-siffra. Är siffran 100 % så 
behöver inte fråga 3 och 4 besvaras.

Information från PIREVA: Även det nya systemet kommer att vara under 
producenternas ansvar och frågan måste därför ställas till FTI som mest troligt blir 
leverantör av det nya systemet.

Information från FTI (återvinningsstatistiken är inte uppdelade på kommun så 
siffrorna gäller för hela landet): Avfall Sverige har tagit fram data över hur mycket 
insamlingen kommer att öka med 100 % fastighetsnära inhämtning (fni), och beräknar 
då att mängden insamlade plastförpackningar kommer att öka med 89 %.
 

3. Hur många % tycker du det är rimligt av den sorterade plasten verkligen går till 
återvinning för att det skall vara värt för hushållen att sortera plasten. Själv kan 
jag tycka att om endast 40 % återvinns så är det bättre att lägga all plast i det 
material som ska gå till återvinning i det brännbara kärlet. %-siffran kan ju 
alltid diskuteras. Men det åtgår mycket vatten och värme för att sortera och 
tvätta all plast.

Stig Sjölund: Frågan är rent hypotetiskt ställd då förordningen tydligt klargör att 
plastförpackningar ska sorteras ut och omhändertas. Generellt sett så är allt avfall som 
hamnar i brännbart en kostnad för kommunens medborgare. Att återvinna är en vinst 
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både för miljö och plånbok om än %-satsen är låg.
 

4. Av den plast som läggs i återvinningskärlen nu blir frågan hur man sorterar den 
plast som skall brännas och den som skall återvinnas?

Information från PIREVA: Ännu en fråga för FTI eftersom PIREVA inte har insyn i 
den processen.

Information från FTI: Vi vill att alla plastförpackningar lämnas in för återvinning. 
Plastförpackningarna sorteras sedan på sorteringsanläggningen. I dagsläget är det en 
del plast som inte kan återvinnas men utvecklingen går ständigt framåt och vi 
samarbetar med producenterna för att kunna öka den andel plast som återvinns. Av 
den anledningen vill vi ha in alla plastförpackningar, oavsett färg, typ av plast med 
mera. En plasttyp som inte kan återvinnas idag kanske kan återvinnas imorgon.
 

5. Det plastmaterial som läggs i containrar på Bredviksberget gäller frågan: Vad 
händer med denna? Hur mycket bränns och hur mycket återvinns?

Information från PIREVA: Vi har idag en återvinningsstation på anläggningen som 
ligger under FTI:s ansvar. I övrigt har vi ingen insamling av plast som ska återvinnas.

Yrkanden
Maria Holmqvist EK (V): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 69
Anmälda delgivningar
Diarienr 18KS1

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av anmälningarna.

Anmälda delgivningar
 Granskningsrapport Revisionens grundläggande granskning 2019 (dnr 20KS128-2)

 Slutdokument Granskningsrapport för kännedom och yttrande (dnr 20KS128-3)

 Beslut ny ledamot och ersättare (M) i kommunfullmäktige (dnr 18KS602-25)

 Årsredovisning för 2019 Samordningsförbundet Activus (dnr 20KS153-1)

Yrkanden
Maria Holmqvist EK (V): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 70
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige 15 oktober 
2018 - 14 oktober 2022
Diarienr 18KS602

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Elin Håkanssons (-) och Robert Håkanssons (-) avsägelser.
 
Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen genom rösträkning utser nya ledamöter i 
Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Elin Håkansson (-) och Robert Håkansson (-) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
Kommunfullmäktige 2020-03-18.

Yrkanden
Maria Holmqvist Ek (V): Bifall till förslaget
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 71
Interpellation (C) - Svinn i produktionsköken
Diarienr 20KS165

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen - Svinn i produktionsköken, får ställas till 
Fastighets- och Servicenämndens ordförande Marita Björkman-Forsman (S).
 
Fastighets- och Servicenämndens ordförande Marita Björkman-Forsman (S) besvarar om 
möjligt interpellationen vid nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Majvor Sjölund (C), har lämnat in en interpellation - Svinn i 
produktionsköken, ställd till Fastighets- och servicenämndens ordförande Marita Björkman-
Forsman (S).

Yrkanden
Maria Holmqvist EK (V): Bifall till förslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Interpellation (C) - Svinn i produktionsköken
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§ 72
Medborgarförslag - Trafikbalkar (mobila) som hinder/avskiljning på 
parkering Nolia
Diarienr 19KS674

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut från 2019-12-16 § 318 att överlämna 
medborgarförslaget om trafikbalkar som hinder/avskiljning på parkering Nolia, till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om trafikbalkar som hinder/avskiljning 
på parkering Nolia, till Fastighets och servicenämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 § 318 att överlämna medborgarförslaget om 
trafikbalkar som hinder/avskiljning på parkering Nolia, till Samhällsbyggnadsnämnden för 
beslut.

Ansvaret för parkeringen vid Nolia faller under Fastighets- och servicenämnden, utifrån det är 
förslaget att upphäva tidigare beslut och överlämna medborgarförslaget till Fastighets- och 
servicenämnden.

Yrkanden
Maria Holmqvist EK (V): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 
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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§ 73
Medborgarförslag - Övergångsställe Hamnplan/ Lillbrogatan
Diarienr 20KS125

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar Medborgarförslaget - Övergångsställe Hamnplan/ 
Lillbrogatan, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om övergångsställe Hamnplan/ Lillbrogatan.

Yrkanden
Maria Holmqvist EK (V): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Övergångsställe Hamnplan/ Lillbrogatan
 Medborgarförslag - Övergångsställe Hamnplan/ Lillbrogatan

(55 av 696)



Sammanträdesprotokoll 56 (58)

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 74
Medborgarförslag - Upprätta "Internservice" En arbetsplats/ 
verksamhet som servar anställda inom Piteå kommun
Diarienr 20KS132

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar Medborgarförslaget - Upprätta "Internservice" En 
arbetsplats/ verksamhet som servar anställda inom Piteå kommun, till Kommunstyrelsen för 
beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om att upprätta "Internservice", en arbetsplats/ 
verksamhet som servar anställda inom Piteå kommun.

Yrkanden
Maria Holmqvist EK (V): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Upprätta "Internservice" En arbetsplats/ verksamhet som servar 

anställda inom Piteå kommun
 Medborgarförslag - Upprätta "Internservice" En arbetsplats/ verksamhet som servar 

anställda inom Piteå kommun
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§ 75
Medborgarförslag - Ersätt det stora poppelträdet på Byxtorget i 
centrum med en stor året-runt-gran
Diarienr 20KS141

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar Medborgarförslaget - Ersätt det stora poppelträdet på 
Byxtorget i centrum med en stor året-runt-gran, till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om att ersätta det stora poppelträdet på Byxtorget i 
centrum med en stor året-runt-gran.

Yrkanden
Maria Holmqvist EK (V): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Ersätt det stora poppelträdet på Byxtorget i centrum med en stor året-

runt-gran
 Medborgarförslag - Ersätt det stora poppelträdet på Byxtorget i centrum med en stor året-

runt-gran
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Sammanträdesdatum
2020-03-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 76
Medborgarförslag - Under julmånaden ha ett antal marknadsstånd på 
Rådhustorget dagligen
Diarienr 20KS142

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar Medborgarförslaget - Under julmånaden ha ett antal 
marknadsstånd på Rådhustorget dagligen, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om att under julmånaden ha ett antal marknadsstånd på 
Rådhustorget dagligen.

Yrkanden
Maria Holmqvist EK (V): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Under julmånaden ha ett antal marknadsstånd på Rådhustorget 

dagligen
 Medborgarförslag - Under julmånaden ha ett antal marknadsstånd på Rådhustorget 

dagligen

(58 av 696)
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