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§ 77 
Ajournering

Ordförande ajournerar sammanträdet för överläggning med gruppledarna angående kvittning 
av ledamöter vid dagens sammanträde. Därefter återupptas förhandlingarna.
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§ 78
Avsiktsförklaring Samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå 
kommun
Diarienr 20KS171

Beslut
Kommunfullmäktige antar avsiktsförklaring för samverkan mellan Älvsbyns kommun och 
Piteå kommun.
 
Reservationer
Magnus Häggblad (SD) och Lage Hortlund (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Älvsbyns och Piteå kommuner har som närliggande kommuner samarbetat i olika frågor 
under många år. Sedan år 2013 har kommunerna aktivt samarbetat på kommunpolitikens 
uppdrag och under ledning av kommuncheferna i de bägge kommunerna. Samarbetet har lett 
till en gemensam servicenämnd med ett Lönecenter, en gemensam överförmyndarnämnd med 
verksamhet, en gemensam räddningsnämnd med räddningstjänst samt samverkan mellan 
verksamheter, exempelvis för kartverktyget GIS.

I oktober 2019 hölls ett samverkansmöte där kommunstyrelserna från bägge kommunerna 
deltog. Vid mötet fördes dialog kring interkommunal samverkan generellt men framför allt 
kring samverkan mellan Älvsbyns och Piteå kommuner. Mötet utmynnade i viljan att stärka 
samverkan genom ett gemensamt ställningstagande av bägge kommunernas fullmäktige. 
Ändamålet med en avsiktsförklaring är att ytterligare fördjupa, förankra samt skapa stabilitet 
och hållbarhet över tid för samverkan genom denna avsiktsförklaring.

Älvsbyns kommun behandlar ärendet vid Kommunstyrelse 2020-03-09 och 
Kommunfullmäktige 2020-04-27.

Kommunledningsförvaltningen lämnar förslag till Avsiktsförklaring för samverkan mellan 
Älvsbyns och Piteå kommuner.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S) och Helén Lindbäck (KD): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Magnus Häggblad (SD) och Lage Hortlund (SD): Avslag på Kommunstyrelsens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
 §47 KSAPU Avsiktsförklaring Samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå kommun
 Avsiktsförklaring för samverkan mellan Älvsbyn och Piteå kommuner
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§ 79
Information och fattade beslut angående Corona
Diarienr 20KS231

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av Information och fattade beslut angående Corona.

Ärendebeskrivning
Den 16 mars 2020 beslutar Kommunchef att Piteå kommun går in i stabsläge med 
ledningsplanering pga utbredning av Coronaviruset. Planeringsmöten hålls måndagar, 
onsdagar och fredagar. Kommunledningsförvaltningen har sammanställt de beslut som fram 
till och med 8 april fattats av staben. I bilaga ges en sammanställning av Regeringskansliets 
beslut med anledning av Corona-pandemin.

2020-03-18 Regeringen rekommenderar att gymnasieskolor och övrig vuxenutbildning ställer 
om till distansutbildning.
Beslut: Utbildningsförvaltningen i samråd med kommunchef beslutar att Gymnasieskolorna 
Strömbacka och Gran ställer om till distansutbildning från och med 23 mars 2020. Undantag 
görs för vissa moment i yrkesförberedande program.

2020-03-18 Handsprit i skolor
Beslut: Staben beslutar att handsprit inte får sättas ut i skolor pga varningstext.

2020-03-20 Prioritering av bärbara datorer
Beslut: Socialtjänsten är prioriterat när det gäller att få bärbara datorer.

2020-03-23 Förfrågan om utökning av fritt WIFI
Beslut: Staben beslutar att inte utöka fria WIFI.

2020-03-23 Samla stab på ett ställe eller inte.
Beslut: Kommunchef beslutar om ett schema för närvaro och deltagande på distans via Skype

2020-03-25 Handsprit från Repris
Beslut: Kommunchef beslutar att i första hand lämnas detta till Socialförvaltningen, därefter 
till Fastighetsförvaltningen och Räddningstjänsten.

2020-03-27 Stänga gymnastikhallar för uthyrning
Beslut: Kommunchef beslutar att stänga gymnastikhallar för uthyrning från och med måndag 
2020-03-30.

2020-03-27 Begränsat underhåll äldreboenden
Beslut: Kommunchef beslutar att endast utföra begränsat underhåll på äldreboenden, endast 
akuta service och underhållsarbeten utförs. Ej akut underhåll skjuts fram.
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2020-04-01 Påskgåva
Beslut: Kommunchef beslutar att inte dela ut någon påskgåva i dagsläget. Alternativ till detta 
kommer att ses över.

2020-04-01 Information om arbete på distans
Beslut: Personalchef och kommunchef går ut med ny information om distansarbete på 
Insidan.

2020-04-01 Regionen har gått ut med uppmaning att föräldrar försöker dela på VAB så att 
omvårdnadspersonal kan gå på arbetet. Bör kommunen gå ut med samma uppmaning?
Beslut: Staben beslutar att avvakta med frågan.

2020-04-03 E-tjänst för samhällsviktiga funktioner
Beslut: Kommunchef beslutar att vi inte går med i dagsläget utan återkommer om det blir 
aktuellt senare.

2020-04-08 FRG
Beslut: Kommunchef beslutar om att aktivera FRG från och med 9 april, fokus är verksamhet 
till äldre.

2020-04-08 Utlåning av IVA-sköterska
Beslut: Kommunchef beslutar att förvaltningen kan låna ut sköterska på halvtid länge 
verksamheten på kommunen inte behöver henne, i första hand under två veckor.

2020-04-08 15-timmars barnen i förskola
Beslut: Utbildningsförvaltningen går ut med information om förskola 3 timmar, 5 dagar i 
veckan för 15-timmars barnen.
 
2020-04-15 Konstaterade fall
Beslut: Kommunchef meddelar att alla konstaterade fall ska så snabbt som möjligt meddelas 
staben

2020-04-15 Rådgivande grupp för chefer
Beslut: Kommunchef inrättar rådgivande grupp dit chefer kan vända sig för att diskutera svåra 
frågor och få råd och stöd.

2020-04-15 Stabsbeslut
Beslut: Kommunchef meddelar att beslut som påverkar annan än egen förvaltning måste tas 
av stab. Viktigt för att behålla kontroll. Uppmanar till att sprida detta i verksamheterna.

2020-04-15 En ingång till kommunen för Länsstyrelsen
Beslut: Kommunchef beslutar att detta är Räddningschef i Beredskap, RiB, i vår kommun.
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2020-04-15 Säkra digitala möten
Skype uppfyller inte Kommunallagens krav. Staben ger informationssäkerhetsgruppen i 
uppdrag att genomföra risk- och konsekvensanalys av Zoom för att genomföra politiska 
sammanträden på distans.

2020-04-29 Stabsmöten
Stabsmötena minskas ner till att bara genomföras på onsdagar, bokningar för måndag och 
fredag kommer att ligga kvar för möten om behov finns framöver.

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
 Sammanställning av beslut från Regeringskansliet
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§ 80
Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
Diarienr 20KS214

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.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 § 297 att anta reviderad Plan för hantering av 
extraordinära händelser 2020-2023.

Aktuell revidering förtydligar rollen för Krisledningsnämndens ordförande samt att 
hänvisning förtydligas var elektroniskt stöd till krishanteringsarbetet kan hittas på 
kommunens intranät.

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
 Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
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§ 81
Reglemente för krisledningsnämnden
Diarienr 20KS213

Beslut
Kommunfullmäktige antar Reglemente för krisledningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för 
krisledningsnämnden.

I reglementet anges även delegering från kommunfullmäktige av verksamhetsområde och 
befogenheter för nämnden.

Reglementet är uppdaterat med aktuell lag, Lag (2006:544) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Aktuell revidering förtydligar även hur ärenden till nämnden ska beredas (§9) och rollen för 
Krisledningsnämndens ordförande (§10).

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
 §110 KS Reglemente för krisledningsnämnden
 Reglemente för krisledningsnämnden
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§ 82
Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Diarienr 20KS78

Beslut
Kommunfullmäktige antar Allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav 2016-04-18, § 104, Miljö- och tillsynsnämnden i uppdrag att 
revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Piteå kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden har även i uppdrag att lägga till torgföreskrifter i de allmänna 
lokala ordningsföreskrifterna. Förslag till revidering har därför samordnats inom 
Samhällsbyggnad för beslut i båda nämnderna. Samhällsbyggnad har skickat förslaget på 
remiss till polisen; Kultur, park och fritid; Samhällsbyggnadsnämnden; 
Näringslivsavdelningen; Kommunledningsförvaltningen och Länsstyrelsen.

Ordningslagen styr försäljning på offentlig plats samt annan användning av offentlig plats. 
Ordningslagen fastställer att ansökan om tillstånd att upplåta offentlig plats ska inlämnas till 
polismyndigheten. Polismyndigheten tar in yttranden från kommunen innan de fattar beslut.

Kommuner som antar egna lokala torgföreskrifter kan besluta om att upplåta torgplats för 
försäljning på föreskrivna platser till enskilda personer, företag och ideella föreningar, utan att 
upplåtelsen föregås av att ansöka om tillstånd hos polismyndigheten. Detta kan ha positiv 
effekt och gynna torghandeln i kommunen eftersom ansökningsförfarandet förenklas och 
innebär att sökanden inte behöver betala en handläggningsavgift till polismyndigheten på 870 
kr (taxa år 2020). Kommunen tar endast ut en avgift för upplåtelse (205 kr/dag och 1 500 
kr/månad i enlighet med Piteå kommuns Avgifter inom offentlig plats dispenser och 
parkering) och inte för handläggningen.

För att gynna torghandel föreslår Samhällsbyggnad reviderade allmänna lokala 
ordningsföreskrifter där torgföreskrifter fastställs för följande platser i kommunen: 
Rådhustorget, Öjatorget och Porsnästorget. Samhällsbyggnad föreslår platserna utifrån att 
dessa platser är etablerade torg på kommunal mark som därför kan tillåta torghandel.
__________

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-27 § 35
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Piteå kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förslaget till Kommunstyrelsen för antagande efter att 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänt förslaget.
__________
 

(13 av 296)



Sammanträdesprotokoll 14 (58)

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Miljö- och tillsynsnämndens beslut 2020-03-10 § 19
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Piteå kommun.
Miljö- och tillsynsnämnden lämnar ärendet vidare till Kommunfullmäktige för antagande.
__________

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom Miljö- och tillsynsnämndens förslag till 
revideringar av Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Kommunledningsförvaltningen stödjer 
även de tillagda torgföreskrifterna. Det är positivt att föreskrifterna kan slås ihop för en ökad 
tydlighet och enkelhet för våra medborgare.

Yrkanden
Majvor Sjölund (C): Bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändringen av §16 till följande 
lydelse: När en hund eller en katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens 
namn, adress och telefonnummer, om katten inte är chipmärkt.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Allmänna lokala ordningsföreskrifter
 Kartbilagor
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§ 83
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv 
och reservfond
Diarienr 18KS360

Beslut
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv 
och reservfond.
 
Reservationer
Majvor Sjölund (C), Johannes Johansson (C), Marika Risberg (C) och Britt-Louise Nyman 
(C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Det nu gällande styrande dokumentet ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive 
riktlinjer för resultatutjämningsreserv” har kompletterats med ett avsnitt med riktlinjer för 
reservfonden, enligt ett tidigare beslut (KF §146/2014). Det nya avsnittet beskriver 
övergripande syftet med reservfonden och hur medel får nyttjas.

I samband med detta har dokumentet setts över i sin helhet och i den revidering som föreslås 
inkluderas även en förändrad skrivning under avsnittet för ekonomiska mål. Förslaget är att 
detaljer, som årligen beslutas i VEP, stryks och ersätts med en skrivning som mer översiktligt 
beskriver den finansiella målsättningen. Dessa detaljer, så som nyckeltal för ekonomisk 
uppföljning, har hittills beslutats i både VEP och i dessa riktlinjer vilket komplicerar och 
riskerar att göra dessa båda beslut motstridiga om inte båda korrigeras samtidigt vid 
exempelvis en ändring av ett nyckeltal.

Gällande resultatutjämningsreserven, RUR, föreslås att taket för maximal reservering i 
reserven tas bort, detta genom strykning av ett stycke i aktuellt avsnitt.

Förslaget är att dokumentet byter titel för att bättre beskriva det utökade innehållet, ”Riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och reservfond”.

I bifogat förslag till revideringar är nya delar markerade gult och strykningar är överstruket i 
dokumentet.
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Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Anders Lundkvist (S) och Lage Hortlund (SD): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Majvor Sjölund (C): Bifall till Kommunstyrelsens förslag med följande ändringar:
Reservfondens medel endast ska användas för pensionsutbetalningar och inte till strategiska 
investeringar.
I avsnitt 3.2 stryka meningen "Någon närmare precisering än så görs inte i lagen."
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Ordföranden ställer därefter proposition på de två tilläggsförslagen och finner att 
Kommunfullmäktige avslår desamma.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och reservfond
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§ 84
Policy för inköp
Diarienr 20KS229

Beslut
Kommunfullmäktige antar Policy för inköp.

Ärendebeskrivning
Med anledning av den av regeringen framtagna nationella upphandlingsstrategin samt förslag 
om ny inköpsprocess i Piteå kommun har ny Policy för inköp tagits fram. Den nya 
inköpsprocessen innebär betydande förändringar i form av en digitaliserad inköpsprocess med 
nytt systemstöd, nya verktyg och roller samt nya arbetssätt. Med anledning av de omfattande 
förändringarna har den tidigare beslutade Inköpspolicyn för Piteå kommun (KF 2014-06-16 § 
93) omarbetats och ersatts med en helt ny Policy för Inköp som ligger i linje med den nya 
inköpsprocessen och den nationella upphandlingsstrategin. Med inköp och inköpsprocessen 
avses ett antal delprocesser; upphandlings-, beställnings-, betalnings- och 
uppföljningsprocessen.

Piteå kommunkoncern består av ett antal upphandlande myndigheter och enheter, vilka lyder 
under de lagar som styr offentlig upphandling. Målsättningen med den av regeringen 
framtagna nationella upphandlingsstrategin är att upphandling ska bli ett strategiskt verktyg så 
att skattemedel används på bästa sätt. Strategin fokuserar på att offentlig upphandling ska vara 
effektiv, rättssäker och tillvarata konkurrensen på marknaden. Strategin ska även främja 
innovativa lösningar, främja ökad tillväxt och sysselsättning samt bidra till en hållbar 
utveckling genom att främja miljöhänsyn och sociala hänsyn. Med hjälp av 
upphandlingsstrategin vill regeringen verka för att upphandlande myndigheter och enheter tar 
fram styrande dokument för att förverkliga inriktningsmålen och regeringens mål med den 
offentliga upphandlingen i sina verksamheter. Utifrån det övergripande målet har regeringen 
tagit fram sju inriktningsmål för upphandlingsstrategin. Piteå kommunkoncern utgör en av 
flera aktörer som ska bidra till förverkligandet av den utarbetade ”Nationella 
upphandlingsstrategin” och de sju inriktningsmålen enligt nedan.

1. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär
2. Effektiva offentliga inköp
3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens
4. En rättssäker offentlig upphandling
5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar
6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
7. Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle
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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
 §69 KSAPU Policy för inköp
 Policy för inköp
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§ 85
Inköpspolicy för Piteå kommun
Diarienr 20KS259

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver Inköpspolicy för Piteå kommun.

Ärendebeskrivning
Med anledning av den av regeringen framtagna nationella upphandlingsstrategin samt förslag 
om ny inköpsprocess i Piteå kommun har ny Policy för inköp tagits fram. Den nya 
inköpsprocessen innebär betydande förändringar i form av en digitaliserad inköpsprocess med 
nytt systemstöd, nya verktyg och roller samt nya arbetssätt. Med anledning av de omfattande 
förändringarna har den tidigare beslutade Inköpspolicyn för Piteå kommun (KF 2014-06-16 § 
93) omarbetats och ersatts med en helt ny Policy för Inköp som ligger i linje med den nya 
inköpsprocessen och den nationella upphandlingsstrategin. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför att Kommunfullmäktige upphäver Inköpspolicy för Piteå kommun.

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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§ 86
Reglemente för arkiv
Diarienr 20KS151

Beslut
Kommunfullmäktige antar Reglemente för arkiv.

Ärendebeskrivning
I Reglemente för arkiv framgår ansvar och organisation för kommunens myndigheter för 
hantering av information.

Det nuvarande Arkivreglementet reviderades för 25 år sedan. Sedan dess har hanteringen av 
information drastiskt förändrats genom att det i huvudsak sker i digitala verksamhetssystem, 
samtidigt som behovet att bevara på papper har minskat. Bevarandet av digital information 
ställer helt andra krav än det analoga bevarandet. För att möta behoven har det varit 
nödvändigt att helt omarbeta arkivreglementet och i detta förtydliga arkivmyndigheten och 
myndigheternas uppdrag.

En av de mer viktiga förändringarna, och även en förutsättning för digital förvaltning, är 
införandet av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) som bygger på processer. 
Det traditionella sättet att redovisa arkiv utgår från det s.k. allmänna arkivschemat och speglar 
en rent pappersbaserad administration. I VIR är det informationens rörlighet och det faktum 
att den fysiska lagringen är föränderlig över tid som ligger i fokus.

Reglementet för arkiv kommer att kompletteras med riktlinjer framtagna av arkivmyndigheten 
(Kommunstyrelsen) där vissa områden kommer att förklaras mer detaljerat.

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
 Reglemente för arkiv
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§ 87
Arkivreglemente
Diarienr 20KS226

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver Arkivreglemente.

Ärendebeskrivning
Det nuvarande Arkivreglemente från 1992 föreslås upphävas då nytt förslag till nytt 
Arkivreglemente är framtaget.

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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§ 88
Återrapport - Kortfattad version av gestaltningsprogram för Piteå 
Centrum
Diarienr 20KS209

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver beslut om uppdrag till Miljö- och byggnämnden, KF 2012-06-
25, § 109, om att fortsatt bearbetning av riktlinjerna ska ske under framtagande av 
stadsmiljöprogram.

Ärendebeskrivning
Arbete med stadsmiljön för Piteås stadskärna har pågått sedan 2012. Dåvarande miljö- och 
byggkontor hade ett pågående arbete med ett omfattande gestaltningsprogram för Piteå 
centrum dock utan någon tidplan för färdigställande. Med anledning av ett högt 
exploateringstryck såg Kommunstyrelsen ett brådskande behov av ett gestaltningsprogram.

Kommunstyrelsen gav därför Miljö- och byggnämnden 2012-04-23 i uppdrag att skyndsamt 
ta fram ett kortfattat gestaltningsprogram för Piteå centrum som ska behandlas av 
Kommunfullmäktige. Av ärendebeskrivningen framgår att det kortfattade 
gestaltningsprogrammet bör tillämpas ”intill dess att ett fullständigt gestaltningsprogram finns 
fastställt.”

Miljö- och byggkontoret hade därefter utarbetat riktlinjer för bebyggelse som godkändes vid 
Miljö- och byggnämndens sammanträde 2012-06-19 och överlämnades till 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-25 för antagande. Kommunfullmäktige 
godkände dessa riktlinjer som kortfattad version av gestaltningsprogram för Piteå centrum. 
Kommunstyrelsens uppdrag har därmed uppfyllts.

Däremot har Kommunfullmäktige i sin andra beslutspunkt gett ett nytt uppdrag: ”Fortsatt 
bearbetning av riktlinjerna sker under framtagande av stadsmiljöprogrammet.” I bilagorna till 
Kommunfullmäktiges beslut beskrivs upplägget att riktlinjerna som formuleras till varje 
temaområde ”antas och gäller fram till dess att stadsmiljöprogrammet i sin helhet är 
färdigställt och antaget.” Det fortsatta arbetet med stadsmiljöprogrammet genomförs av 
verksamheten i två steg:

1. Framtagande av ett grundmaterial för de olika temaområdena. Detta skedde 2012 - 2014 i 
sex workshops om stadsmiljön i centrala Piteå. Förslag till riktlinjer har formulerats till varje 
temaområde.
2. Framtagande av riktlinjer till respektive temaområde bl.a. i så kallade pilotprojekt:
”Stadens möblering” som resulterade i
- Riktlinjer för skyltning och uteservering
- Stadens ljus (gestaltningsförslag, färdigställt)
- Stadens golv (gestaltningsförslag, pågående)
- Rådhustorget, (byggprojekt, pågående)
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- Evenemangsstaden (ej påbörjat)
- Stadens stränder och vatten (ej påbörjat)

Verksamheten har haft svårigheter att uppfylla stadsmiljöprogrammets upplägg enligt 
Kommunfullmäktiges beslut från 2012-06-25 på ett tillfredsställande sätt och även inom god 
tid. Uppdraget har fortfarande inte varit färdigställt 2019. Verksamheten bedömer att beslutet 
inte kan verkställas eftersom det har uppstått en oklarhet om stadsmiljöprogrammets upplägg.
De olika temaområdena har inte resulterat i renodlade riktlinjer utan även i icke styrande 
dokument eftersom vissa frågor är svåra att reglera med hjälp av riktlinjer. Dessutom berör en 
del temaområden andra nämnder än Samhällsbyggnadsnämnden (resp. dåvarande Miljö- och 
byggnämnden). Ett antagande av ett stadsmiljöprogram i enlighet med Kommunfullmäktiges 
uppdrag hade inte kunnat ske inom överskådlig tid. Likväl finns det en stor efterfrågan om en 
helhetsbild över stadsmiljöarbetet hos både externa och interna intressenter.

Samhällsbyggnad har under framtagande av stadsmiljöprogrammet (läs: det fullständiga 
gestaltningsprogrammet) sett ett behov av en annan form än den ursprungligen tilltänkta i 
form av ett pappersdokument där fristående riktlinjer införlivas. Samhällsbyggnad föredrar en 
samlad beskrivning i form av en digital plattform som paketerar tidigare framtagna styrande 
dokument om stadsmiljön.

Ett sådant upplägg innebär många fördelar:
- Som webbsida är informationen lättillgänglig och användbar.
- Riktlinjerna med koppling till ämnet är fristående, vid ändring av en riktlinje påverkas inte 
hela dokumentet.
- Upplägget är flexibelt, vilket gör det lättare att reagera på nya frågeställningar och behov.
- Upplägget ger en tydlighet vad som är vision/målbild och vad som är styrande (läs: 
riktlinje).

Sedan årsskiftet 2020/2021 finns därför hittills framtagna riktlinjer och dokument med 
koppling till ämnet stadsmiljön tillgängligt på kommunens hemsida under rubriken 
”Stadsmiljöprogram för Piteås stadskärna.

Samhällsbyggnad anser att detta upplägg uppfyller den ursprungliga intentionen om ett 
fullständigt gestaltningsprogram fast i en annan form, ett ”paraply” som samlar ett antal 
styrande dokument. Av den anledningen föreslår Samhällsbyggnad att Kommunfullmäktige 
upphäver andra beslutspunkten i KF 2012-06-25 § 109, fortsatt bearbetning av riktlinjerna 
sker under framtagande av stadsmiljöprogrammet.
_________
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige upphäver beslut om uppdrag till 
Miljö- och byggnämnden, KF 2012-06-25, § 109, om fortsatt bearbetning av riktlinjerna ska 
ske under framtagande av stadsmiljöprogram.
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Yrkanden
Brith Fäldt (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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§ 89
Detaljplan del av Stadsön 2:1 - Rådhustorget
Diarienr 20KS155

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen för del av Stadsön 2:1 - Rådhustorget.

Ärendebeskrivning
Detaljplan för Rådhustorget, del av Stadsön 2:1, är framtagen för att skydda den värdefulla 
kulturmiljön runt torget, samt att planlägga torget som TORG. Fem olika detaljplaner har 
tidigare reglerat den värdefulla kulturmiljön med olika nivåer på skyddet samt att torgytan 
inte har varit planlagd. Detta föranledde uppdraget att genomföra ny detaljplan för 
Rådhustorget inför Piteås 400-års jubileum.

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2018-11-26--2018-12-17. 
Samhällsbyggnad har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2019-01-17. I redogörelsen 
framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter.

Planförslaget har varit utställt för granskning 1 under tiden 2019-01-21--2019-02-11. Efter 
genomförd granskning och omarbetning av planförslaget beslutades om ytterligare en 
granskning av detaljplanen. Detta i enlighet med 5 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) 
som anger att ytterligare en granskning ska göras vid större ändringar i planhandlingarna efter 
granskning. I detta fall är den större ändringen en tillagd byggrätt i torgets nordöstra hörn.

Granskning 2 har genomförts 2019-12-03--2019-12-24. Samhällsbyggnad har upprättat ett 
granskningsutlåtande för granskning 1 och 2 daterat 2020-02-03. I utlåtandet framgår i vilken 
omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter för respektive granskning.

Detaljplanen innebär strikt reglering av byggnadernas utseende utifrån kulturmiljön och den 
sammanställning och bedömning av kulturmiljön som är gjord som underlag till detaljplanen. 
Detaljplanen medger också en byggrätt i nordöstra hörnet av torgets yta. Byggrätten innebär 
att man kan bygga en ingång med hiss för att klara tillgänglighetskraven om rampen på 
Stjärnan 13 eventuellt tas bort i framtiden. Detaljplanen möjliggör ny markbeläggning på 
torget i form av natursten på den yta som planläggs som TORG.

Underlag till framtagande av planhandling har främst varit dokumentet ”Sammanställning och 
bedömning av kulturmiljö” som legat till grund för många av planbestämmelserna för att 
bevara den unika kulturmiljö som finns på Rådhustorget.

Motivering
Planförslaget anses förenligt med översiktsplanens mål och rekommenderad markanvändning. 
Planförslaget skyddar den värdefulla kulturmiljön runt Rådhustorget och medger 
användningen TORG i enlighet med uppdraget. Samhällsbyggnad bedömer att detaljplanen är 
klar för antagande och föreslår att Kommunfullmäktige antar detaljplanen.
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Avgift
Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av Kommunfullmäktige 2017-06-26, § 
142. Detaljplanen debiteras enligt tabell 8B klass 4, 81 000 kr, i enlighet med upprättat 
planavtal.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-27 att godkänna detaljplanen för del av 
Stadsön 2:1, Rådhustorget.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnads samrådsredogörelse och 
granskningsutlåtande som kommunens.

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar detaljplanen till Kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden
Brith Fäldt (V), Lage Hortlund (SD) och Håkan Johansson (M): Bifall till Kommunstyrelsens 
förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Plankarta med planbestämmelser del av Stadsön 21 - PB 2018-129
 Planbeskrivning del av Stadsön 21 - PB 2018-129
 Sammanställning och bedömning av kulturmiljö - PB 2018-129
 Samrådsredogörelse del av Stadsön 21 - PB 2018-129
 Granskningsutlåtande 1 och 2 del av Stadsön 21 - PB 2018-129
 Beslut om särskild MKB del av Stadsön 21 - PB 2018-129
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§ 90
Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och 
service (LSS) för fjärde kvartalet 2019
Diarienr 19KS4

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och 
service (LSS) för fjärde kvartalet 2019.

Ärendebeskrivning
Enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h ska Socialnämnden 
kvartalsvis rapportera till Kommunfullmäktige om beslut om bistånd som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom samma period. Socialnämnden lämnar nu rapport för fjärde kvartalet 2019.

Under kvartal 4 fanns det 32 st gynnande ej verkställda beslut.
19 st avser Daglig verksamhet
4 st avser Boende vuxna
1 st avser Kontaktperson
4 st avser Ledsagarservice
2 st Korttidsvistelse
2 st Avlösarservice

Konsekvensanalys - Medborgare
Kvarstår utmaningar att bemöta behov och efterfrågan på flera områden, specifikt 
boendeplatser och daglig verksamhet. För att kunna möta upp detta så kommer boendeplan att 
upprättas och presenteras för såväl verksamhet och politik. Det är sökt pengar från 
Innovationsfonden för utvecklingsarbete inom daglig verksamhet för utveckling av fler 
platser. Den markanta ökningen på icke verkställda beslut inom daglig verksamhet är till stor 
del kopplad till avveckling av Bryggans verksamhet. Samtal pågår om samarbete med 
Föreningsservice, kopplat till målgruppen LSS.

Verksamhet
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. Under
november kommer det att starta ytterligare en daglig verksamhet i redan befintliga lokaler i 
Öjebyn, detta för att klara verkställigheten.

Budget
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund av ej 
verkställda beslut i samband med verkställighet.
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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
 Rapportering ej verkställda beslut LSS kvartal 4 2019
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§ 91
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
för fjärde kvartalet 2019
Diarienr 19KS5

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) för fjärde kvartalet 2019.

Ärendebeskrivning
Enligt Socialtjänstlagen 16 kap, 6 § ska socialnämnden en gång per kvartal lämna rapport till 
Kommunfullmäktige om gynnande biståndsbeslut som inte verkställts samt över gynnande 
beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom rapporteringsperioden.

Socialnämnden lämnar rapport för fjärde kvartalet 2019.

Stöd och omsorg
Under fjärde kvartalet så fanns det totalt 14 beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 
tre månader. Det är fem fler än senaste rapporteringen.
1 st beslut om boende
4 st sysselsättning
2 st kontaktfamilj
6 st kontaktperson
1 st ledsagarservice

Äldreomsorg
Under fjärde kvartalet fanns det 13 beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader.
Det är 11 färre jämfört med senaste rapporteringen.
11 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform
1 beslut avser om medboende
1 beslut avser ledsagning

Anledning till att beslut om bistånd i form av särskild boendeform och medboende inte kunnat 
verkställas beror på resursbrist men även på att medborgaren haft specifika önskemål som inte 
kunnat uppfyllas och de har då valt att tacka nej till erbjudandet.

Konsekvensbeskrivning - Medborgare
Stöd och omsorg
Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj samt ledsagare till specifika 
uppdrag kräver en matchning mellan uppdragstagaren och behoven som ska tillgodoses. Detta 
är en grannlaga uppgift som medför svårigheter att hitta rätt person/personer för uppdraget. 
Verksamheten ser också att det blir allt svårare att finna och matcha individer till sådana 
uppdrag som till stor del handlar om ideella insatser med låg ersättning som bygger på tid och 
engagemang. Verksamheten arbetar ständigt med rekrytering.
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Äldreomsorg
Medborgarna framför i högre utsträckning specifika önskemål om var de vill bo och tackar 
därför ibland nej till erbjudna platser när de inte uppfyller deras krav och förväntningar. En 
majoritet av önskemålen gäller särskild boendeform i centrala delarna av kommunen. 
Öppnandet av demensboendet Ängsgården har medfört att medborgare med behov av 
demensplats kan erbjudas lägenhet inom någon vecka medan omsorgstagare med behov av 
somatisk plats får vänta längre.

Av de som väntat mer än tre månader på plats i särskild boendeform har fem verkställts, tre 
har avslutats på egen begäran och tre har valt att invänta ett specifikt särskilt boende. Innan 
beslut om medboende hann verkställas avled den biståndsberättigade makan. Beslut om 
ledsagning har inte kunnat verkställas pga. att medborgaren valt att avböja verkställighet av 
insats för att sedan återta ansökan.

Konsekvensbeskrivning -Verksamhet
Stöd och omsorg
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Arbetet med att försöka rekrytera uppdragstagare som motsvarar önskemål och behov 
pågår ständigt. Avdelningen strävar ständigt för att vara attraktiv till nya uppdragstagare,
översyn och förbättring av rekrytering, tillgänglighet och attraktion är ett ständigt pågående 
arbete. Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet.

Äldreomsorg
Platsbrist och att tillgängliga platser inte matchar medborgarens behov och önskemål bidrar 
till fördröjning av verkställighet. Platsbristen inom särskild boendeform påverkar i hög 
utsträckning övriga verksamheter inom äldreomsorgen. Möjligheten att matcha medborgarens 
behov och önskemål mot tillgängliga resurser kan ibland vara svåra att tillmötesgå. Arbetet 
med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt utifrån 
medborgarens behov, situation och resurser. Öppnandet av Ängsgården har bidragit till 
kortare väntetider.

Konsekvensbeskrivning - Budget
Stöd och omsorg
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut.

Äldreomsorg
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut.

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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Beslutsunderlag
 Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 4 2019
 Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 4 2019
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§ 92
Motion (L) - Träningsbana för sportkörning
Diarienr 19KS70

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen - Träningsbana för sportkörning.

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

Grans upplåter en yta där sportkörning kan bedrivas.

Dessutom anförs i motionen:

Sportkörning med häst är den snabbaste växande grenen inom ridsportförbundet. Trots det 
finns det ingen gymnasieskola i norra Sverige som har utbildning i sportkörning och ingen 
träningsbana norr om Burträsk i Västerbotten.

Många börjar med sportkörning när de "vuxit ur" sin ponny, för att motionera en 
sällskapshäst, eller som ett komplement till ridningen.

En träningsbana på Grans skulle ge naturbruksgymnasiet en särställning i Sverige, som ett av 
de få i landet som erbjuder utbildning i sportkörning. Eftersom det redan finns en 40x80m 
körplan för dressyrträning, är det lämpligt att man bygger 2-3 maratonhinder i närheten för 
maratonträning.

Närmaste anläggning med maratonhinder finns 20 mil bort i Villvattnet utanför Burträsk, 
Västerbotten. Hela Norrbotten har bara 4 tävlande ekipage. I Västerbotten finns ett 40-tal 
tävlande ekipage tack vare det finns träningsmöjligheter.

Jag föreslår Grans upplåter en yta där sportkörning kan bedrivas. Kostnad för hinder 
(demonterbara och flyttbara) betalas av brukarna genom eget arbete/sponsring eller gåvor. 
Skulle det finnas några träningshinder skulle fler våga tävla eftersom de fått träna. Det är lätt 
att anordna tävlingar genom att ställa upp några tillfälliga hinder om det redan finns några 
fasta.

Det skulle även öka andelen killar i ridsporten. Då de upplever körningen som väldigt tuff och 
fartfylld. Många kuskar är män och flera kvinnor som kör har sin make som "groom". 
Hindren går att bygga så att de kan användas som fälttävlans hinder. Det skulle vara den enda 
fälttävlans banan i övre Norrland.
__________
Kommunfullmäktige har den 18 februari 2019, § 51, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
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Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 5 februari 2020
Kommunfullmäktige avslog 2018-09-24 § 174 en motion även den från Liberalerna om att 
utreda möjligheterna för en tävlingsanläggning för sportkörning på Grans. Barn och 
utbildningsnämnden konstaterar där i likhet med motionären att sportskörning framförallt 
lockar personer i vuxen ålder. Det skulle möjligtvis finnas möjlighet att sätta upp några 
enstaka hinder på området men trycket på deras marker är hårt. Det finns inte heller något 
dokumenterat intresse eller registrerad förening som visat intresse att driva en föreslagen 
anläggning.

Kommunledningsförvaltningen ser inte att denna motion ger upphov till ett förändrat yttrande 
jämfört med den förra motionen. Kommunens satsningar på idrottsutövande är i första hand 
riktat till barn och ungdomsverksamhet för att ge alla unga möjlighet till rörelse och en 
meningsfull fritid.

Bedömning är att vuxna själva har möjlighet att prioritera sina fritidsaktiviteter och behöver 
inte på samma sätt stöd av kommunen. Det finns inte heller något dokumenterat stort intresse 
för sportkörning med häst inom Piteå området vilket gör att byggandet av en 
sportkörningsanläggning skulle vara en stor risktagning.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår motionen.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Motionen är en mindre modifiering av en redan avslagen motion från 2018. Det finns inte 
heller någon aktiv ungdomsförening som framfört önskemål om någon liknande anläggning 
varför man kan utgå från att intresset inte är så stort.

Jag är fortfarande inte beredd att bifalla beslut om att lägga resurser på att utreda en 
anläggning för sportkörning på Grans område. Skulle skolan eller en aktiv förening med 
ungdomsverksamhet se att det finns behov av en sådan anläggning kan det i framtiden förstås 
komma att bli en annan bedömning.

Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår motionen.”

Yrkanden
Anders Lundkvist (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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§ 93
Interpellation (C) - Svinn i produktionsköken
Diarienr 20KS165

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Fastighets- och Servicenämndens ordförande Marita 
Björkman-Forsman (S) om möjligt besvarar 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).

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-18, § 71 att interpellationen - Svinn i 
produktionsköken, får ställas till Fastighets- och Servicenämndens ordförande Marita 
Björkman-Forsman (S) samt att hon, om möjligt, bevarar interpellationen vid nästa 
sammanträde.

Fastighets- och Servicenämndens ordförande Marita Björkman-Forsman (S) har inte 
möjlighet att besvara interpellationen vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-05-18.

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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§ 94
Anmälda delgivningar
Diarienr 18KS1

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av anmälningarna.

Anmälda delgivningar
 Ny ledamot och ersättare (SD) i kommunfullmäktige (dnr 18KS602-29)

 Ny ledamot och ersättare (SD) i kommunfullmäktige (dnr 18KS602-30)

 Protokoll från årsstämma 2020-04-07 Informationsteknik i Norrbotten AB (dnr 20KS9-1)

 Granskningsrapport - Granskning av bygglovsprocessen samt slutdokument (dnr 20KS282-1)

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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§ 95
Avsägelse av uppdrag som ledamot (S) i Barn- och 
utbildningsnämnden 2019-2022
Diarienr 18KS605

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Jonas Skölds (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Barn- och utbildningsnämnden.
 
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.

Ärendebeskrivning
Jonas Sköld (S) har 2020-04-19 avsagt sig uppdraget som ledamot i Barn- och 
utbildningsnämnden.

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

(36 av 296)



Sammanträdesprotokoll 37 (58)

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 96
Avsägelse av uppdrag som ledamot (oberoende) i Piteå 
Näringsfastigheter AB
Diarienr 19KS27

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Linda Roséns (oberoende) avsägelse från uppdraget som 
ledamot i Piteå Näringsfastigheter AB.
 
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.

Ärendebeskrivning
Linda Rosén (oberoende) har 2020-04-24 avsagt sig uppdraget som ledamot i Piteå 
Näringsfastigheter AB.

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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§ 97
Avsägelse av uppdrag som ledamot (oberoende) i Lillpite Kraft AB
Diarienr 19KS175

Beslut
Kommunfullmäktiges godkänner Daniel Fåhraeus (oberoende) avsägelse från uppdrag som 
styrelseledamot i Lillpite Kraft AB.
 
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.

Ärendebeskrivning
Daniel Fåhraeus (oberoende) har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i Lillpite Kraft 
AB.

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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§ 98
Avsägelse av uppdraget som ledamot (oberoende) i You Call Sverige 
AB
Diarienr 19KS172

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Gusten Granströms (oberoende) avsägelse från 
uppdraget som ledamot i You Call Sverige AB.
 
Kommunfullmäktige utser Linda Rosén (oberoende) till ledamot i You Call Sverige AB fram 
till årsstämman 2023.

Ärendebeskrivning
Gusten Granström (oberoende) har avsagt sig uppdraget som ledamot i You Call Sverige AB.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till förslaget och nominering av Linda Rosén (oberoende) som 
ledamot i You Call Sverige AB
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 99
Avsägelse av uppdrag som ledamot (oberoende) i AB Furunäsets 
fastigheter
Diarienr 19KS38

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Linda Roséns (oberoende) avsägelse från uppdraget som 
ledamot i AB Furunäsets fastigheter.
 
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.

Ärendebeskrivning
Linda Rosén (oberoende) har 2020-05-08 avsagt sig uppdraget som ledamot i AB Furunäsets 
fastigheter.

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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§ 100
Avsägelse av uppdraget som ledamot (oberoende) i Nevatko AB
Diarienr 19KS213

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Linda Roséns (oberoende) avsägelse från uppdraget som 
ledamot i Nevatko AB.
 
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.

Ärendebeskrivning
Linda Rosén (oberoende) har 2020-05-08 avsagt sig uppdraget som ledamot i Nevatko AB.

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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§ 101
Avsägelse av uppdrag som ledamot (oberoende) i Hedfastigheter i 
Piteå AB
Diarienr 19KS105

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Linda Roséns (oberoende) avsägelse från uppdraget som 
ledamot i Hedfastigheter i Piteå AB.
 
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.

Ärendebeskrivning
Linda Rosén (oberoende) har 2020-05-08 avsagt sig uppdraget som ledamot i Hedfastigheter i 
Piteå AB.

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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§ 102
Avsägelse av uppdraget som ledamot tillika ordförande (oberoende) 
i Norrfab i Piteå AB
Diarienr 19KS104

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Tomas Lejons (oberoende) avsägelse från uppdraget som 
ledamot tillika ordförande i Norrfab i Piteå AB.
 
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.

Ärendebeskrivning
Tomas Lejon (oberoende) har 2020-05-08 avsagt sig uppdraget som ledamot tillika 
ordförande i Norrfab i Piteå AB.

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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§ 103
Avsägelse av uppdraget uppdraget som ledamot tillika ordförande 
(oberoende) i Trähallen AB
Diarienr 19KS174

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Tomas Lejons (oberoende) avsägelse från uppdraget som 
ledamot tillika ordförande i Trähallen AB.
 
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.

Ärendebeskrivning
Tomas Lejon (oberoende) har 2020-05-08 avsagt sig uppdraget som ledamot tillika 
ordförande i Trähallen AB.

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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§ 104
Avsägelse av uppdrag som ledamot (oberoende)i Press-Huset i Piteå 
AB
Diarienr 19KS173

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Tomas Lejons (oberoende) avsägelse från uppdraget som 
ledamot i Press-Huset i Piteå AB.
 
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.

Ärendebeskrivning
Tomas Lejon (oberoende) har 2020-05-08 avsagt sig uppdraget som ledamot i Press-Huset i 
Piteå AB.

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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§ 105
Motion (SLP) - Öppen och aktuell redovisning av dagsaktuellt 
smittläge gällande Corona/Covid 19 i Piteå kommun
Diarienr 20KS277

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Anders Nordin (SLP) och ersättare Joel Wiklund (SLP) har 
lämnat in en motion om Öppen och aktuell redovisning av dagsaktuellt smittläge gällande 
Corona/Covid 19 i Piteå kommun.

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

Beslutsunderlag
 Motion (SLP) - Öppen och aktuell redovisning av dagsaktuellt smittläge gällande 

Corona/Covid 19 i Piteå kommun
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§ 106
Interpellation (SLP) - Coronavirusets spridning på äldreboendena i 
Piteå
Diarienr 20KS228

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om Coronavirusets spridning på 
äldreboendena i Piteå får ställas till Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Pettersson (S).
 
Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Pettersson (S) besvarar om möjligt interpellationen 
vid nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Anders Nordin (SLP) och ersättare Joel Wiklund (SLP) har 
lämnat in en interpellation om Coronavirusets spridning på äldreboendena i Piteå ställd till 
Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Pettersson (S).

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

Beslutsunderlag
 Interpellation gällande (covid-19) coronavirusets spridning på äldreboendena i Piteå
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§ 107
Medborgarförslag - Under julmånaden ha ett antal marknadsstånd på 
Rådhustorget dagligen
Diarienr 20KS142

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver beslutet 2020-03-18 § 76, att överlämna medborgarförslaget 
till Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om att under julmånaden ha ett antal 
marknadsstånd på Rådhustorget dagligen, till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-18 § 76, att överlämna medborgarförslaget till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Frågan om marknadsstånd på Rådhustorget faller dock under 
Kultur- och fritidsnämndens ansvar.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger 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
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Sammanträdesprotokoll 49 (58)

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 108
Medborgarförslag - Montera in temperaturmätare kopplad till en 
"app" i matskåpen på kommunens boenden/skolor
Diarienr 20KS168

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om att montera in temperaturmätare 
kopplad till en "app" i matskåpen på kommunens boenden/skolor till Fastighets- och 
servicenämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om att montera in temperaturmätare kopplad till en "app" 
i matskåpen på kommunens boenden/skolor.

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Montera in temperaturmätare kopplad till en "app" i matskåpen på 

kommunens boenden/skolor
 Medborgarförslag - Montera in temperaturmätare kopplad till en "app" i matskåpen på 

kommunens boenden/skolor
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Sammanträdesprotokoll 50 (58)

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 109
Medborgarförslag - Belyst gång- och cykelväg mellan Skuthamn och 
Pite Havsbad
Diarienr 20KS173

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslagen om belyst gång- och cykelväg mellan 
Skuthamn och Pite Havsbad till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Två medborgarförslag har lämnats in om belyst gång- och cykelväg mellan Skuthamn och 
Pite Havsbad.

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Belyst gång- och cykelväg mellan Skuthamn och Pite Havsbad
 Medborgarförslag - Belyst gång- och cykelväg mellan Skuthamn och Pite Havsbad
 Medborgarförslag - Belyst gång- och cykelväg mellan Skuthamn och Pite Havsbad
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Sammanträdesprotokoll 51 (58)

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 110
Medborgarförslag - Blomska gården till Öjebyn 33:234
Diarienr 20KS215

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget om Blomska gården till Öjebyn 33:234, 
till Kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats i om Blomska gården till Öjebyn 33:234.

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Blomska gården till Öjebyn 33:234
 Medborgarförslag - Blomska gården till Öjebyn 33:234
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Sammanträdesprotokoll 52 (58)

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 111
Medborgarförslag - Utöka/förlänga bussturerna på linje 3 och 33
Diarienr 20KS261

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om att utöka/förlänga bussturerna på 
linje 3 och 33 till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om att utöka/förlänga bussturerna på linje 3 och 33.

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Utöka/förlänga bussturerna på linje 3 och 33
 Medborgarförslag - Utöka/förlänga bussturerna på linje 3 och 33
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Sammanträdesprotokoll 53 (58)

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 112
Medborgarförslag - Komplement till Piteå kommuns 
informationsblad "Värt att veta om din kommun"
Diarienr 20KS264

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om komplement till Piteå kommuns 
informationsblad "Värt att veta om din kommun", till Kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om komplement till Piteå kommuns informationsblad 
"Värt att veta om din kommun".

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Komplement till Piteå kommuns informationsblad "Värt att veta om din 

kommun"
 Medborgarförslag - Komplement till Piteå kommuns informationsblad "Värt att veta om din 

kommun"
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Sammanträdesprotokoll 54 (58)

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 113
Medborgarförslag - Gör det möjligt att sparka på vissa gator och 
vägar
Diarienr 20KS271

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om att göra det möjligt att sparka på 
vissa gator och vägar, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om att göra det möjligt att sparka på vissa gator och 
vägar.

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Gör det möjligt att sparka på vissa gator och vägar
 Medborgarförslag - Gör det möjligt att sparka på vissa gator och vägar
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Sammanträdesprotokoll 55 (58)

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 114
Medborgarförslag - Gör det enklare att besöka sparkmuseet
Diarienr 20KS284

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om att göra det enklare att besöka 
sparkmuseet, till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om att göra det enklare att besöka sparkmuseet.

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Gör det enklare att besöka sparkmuseet
 Medborgarförslag - Gör det enklare att besöka sparkmuseet
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Sammanträdesprotokoll 56 (58)

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 115
Medborgarförslag - Asfalterad streetbasketplan i Rosvik
Diarienr 20KS269

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om asfalterad streetbasketplan i Rosvik, 
till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om asfalterad streetbasketplan i Rosvik.

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Asfalterad streetbasketplan i Rosvik
 Medborgarförslag - Asfalterad streetbasketplan i Rosvik
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Sammanträdesprotokoll 57 (58)

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 116
Medborgarförslag - Rastgård för hundar i Munksund/Furunäset
Diarienr 20KS272

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om rastgård för hundar i 
Munksund/Furunäset, till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om rastgård för hundar i Munksund/Furunäset.

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Rastgård för hundar i Munksund/Furunäset
 Medborgarförslag - Rastgård för hundar i Munksund/Furunäset
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Sammanträdesprotokoll 58 (58)

Sammanträdesdatum
2020-05-18

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 117
Medborgarförslag - Montera fler korgar för hundbajs runt om i Piteå
Diarienr 20KS270

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om att montera fler korgar för hundbajs 
runt om i Piteå, till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om att montera fler korgar för hundbajs runt om i Piteå.

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Montera många/flera korgar för hundbajs runt om i Piteå
 Medborgarförslag - Montera många/flera korgar för hundbajs runt om i Piteå
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