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§ 118
Information och fattade beslut angående Corona
Diarienr 20KS231

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Ärendebeskrivning
Ylva Sundkvist, Kommunchef informerar vid sammanträdet.
 
2020-05-06 Stöd till regionen av brandmän som tidigare arbetat som 
ambulanssjukvårdare/förare
Beslut: Räddningschefen får i uppdrag att diskutera frågan med regionen och fatta beslut om 
personal ska lånas ut.
 
2020-05-13 Besöksförbud på våra boenden
Beslut: Kommunchef beslutar att besöksförbudet fortsätter till dess att andra 
rekommendationer kommer från Folkhälsomyndigheten/Socialstyrelsen.
 
2020-05-13 Parkarbete i sommar
Beslut: Kommunchef beslutar i samråd med staben att sommarensparkarbetare börjar och 
slutar omlott dvs går i skift för att undvika att många samlas samtidigt.
 
2020-05-13 Stöd till personal
Beslut: Kommunchef ger personalchefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur vi som 
arbetsgivare ska ge stöd till personal under och efter pandemin.
 
2020-05-13 Besöksnäringsstab
Beslut: Kommunchef har gett tf näringslivschef i uppdrag att upprätta en ”Besöksnäringsstab” 
som stöd till besöksnäringen med fokus på sommaren.
 
2020-05-20 Covid-19 avdelning
Beslut: Staben informerades om och beslutade att socialtjänsten går vidare med att ta höjd för 
en särskild Covid-19 avdelning där personer inom framförallt hemtjänsten kan erbjudas plats.
 
2020-05-27 Stabsmöten i sommar
Beslut: Kommunchef har beslutat att kommunens ledningsgrupp) samt säkerhetssamordnaren 
ska träffas varannan onsdag i sommar – vid behov utökas träffarna och fler nyckelpersoner 
kan inbjudas till dessa möten. Politiken kommer att hållas informerad om aktuellt läge efter 
varje möte.
 
2020-06-03 Skyddsvisir
Beslut: Efter samråd med smittskyddsläkaren har staben fattat beslut om att samtlig personal 
på våra boenden ska bära skyddsvisir vid minsta misstanke om smitta.
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2020-06-03 Ferieplatser
Beslut: Staben informeras om att Samhällsbyggnad fattat beslut om 775 ferieplatser, vilket 
innebär att samtliga berörda ungdomar även i år kan erbjudas plats. Staben stödjer detta.
 
2020-06-03 E-tjänst för föreningar, sammankomster mm
Beslut: Staben informeras om att den e-tjänst som varit på gång inom Kultur, park och 
fritid nu fungerar. Den ska användas för att föreningar, sammankomster m.m. ska 
kunna anmäla sig och ge/få information om en planerad aktivitet så att denna följer gällande 
rekommendationer och riktlinjer – därefter kan Kultur, park och fritid ta beslut om 
evenemanget. Staben stödjer detta.
 
2020-06-03 Ungdomsgrupp
Folkhälsorådet planerar att bilda en grupp med representanter från olika förvaltningar och 
Polisen. Gruppens uppgift är att finnas till hands, särskilt för ungdomar i sommar. Staben 
ställer sig bakom beslutet.

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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§ 119
Budget 2021 och verksamhetsplan (VEP) 2021 - 2023
Diarienr 20KS50

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att budgetbeslutet, med anledning av rådande läge, kommer att 
omprövas under hösten och fastställas i november samt att skattesatsen för 2021 ska vara 
oförändrad.

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2021-2023 och årsbudget för år 
2021 med förändringar enligt nedan.

Kommunfullmäktige beslutar att styrelsen och nämnder ska bidra till en resultatförstärkning 
genom riktad effektivisering om totalt 15,1 mkr som i första hand ska ske genom samverkan, 
fortsatt digital arbete och reserestriktioner. Socialnämnden samt de gemensamma nämnderna 
är undantagna. Effektivisering får inte påverka annan förvaltning och konsekvenser av 
effektiviseringarna ska återrapporteras till Ekonomiavdelningen senast 25 september 2020.

Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar år 2021 med totalt 1,4 mkr (5,1 mkr 
år 2022 och 3,5 mkr år 2023, varav engångstillskott 2,1 mkr 2022 och 0,6 mkr 2023).

Kommunfullmäktige avsätter i driftbudgeten 68 mkr i en central pott till kommunstyrelsens 
förfogande. Potten innehåller bland annat anslag till löneökningar för år 2021. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fördela medel för löneökningar då 
lokala avtal för 2021 är klara.

Kommunfullmäktige beslutar om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt beslut av 
Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige fastställa mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämnds-nivå 
som stöd för bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2021.

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa 
internbudget för år 2021 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) 
i samråd med kommunstyrelsen/ekonomiavdelningen. Nämnder/styrelse som erhållit 
ospecificerad investeringsram ska senast under oktober besluta vilka investeringar som avses 
genomföras.

Kommunfullmäktige delegerar till respektive nämnd/styrelse att, upp till fastställd 
beloppsgräns, löpande under året omvandla drift- till investeringsmedel under förutsättning att 
nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. Rapportering om omfördelning görs i 
samband med årsredovisningen.

Kommunfullmäktige fastställer 2021 års investeringsram om 160 mkr.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2021 får uppta långfristiga lån med 
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maximalt netto 200 mkr enligt de riktlinjer som finns i Finanspolicy med tillhörande 
Finansriktlinjer.

Kommunfullmäktige konstaterar att socialnämndens behov och kostnader överstiger 
budgeterade medel. Socialnämnden har vidtagit en mängd åtgärder och har beslutat om en 
ekonomisk handlingsplan. Nämndens bedömning är att åtgärderna kan minska kostnaderna 
med 35 miljoner kronor men därutöver kommer tillskott behövas för att uppnå en ekonomi i 
balans. Kommunfullmäktige beslutar att innan tillskott beviljas, krävs att socialnämnden kan 
visa på effekter av åtgärderna. När så sker kan tillskott beviljas motsvarande den åstadkomna 
ekonomiska effekten av åtgärderna. Bedömning om det totala behovet av tillskott sker 
regelbundet i samband med månads- och delårsrapporter samt årsredovisning.

Kommunfullmäktige ger Kommunchef, Ekonomichef och Socialchef i uppdrag att 
gemensamt tillse att socialnämndens ekonomiska handlingsplan effektueras och att åtgärderna 
genomförs skyndsamt.
 
Reservationer
Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD) och Ulf Lindeberg (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag.
 
Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), 
Charlotte Elworth (M), William Sandberg (M), Karl-Erik Jonsson (M), Daniel Bergman (M), 
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), Anton Li Nilsson (C) och 
Bo Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag från Allians för Piteå 
och Sjukvårdspartiet.
 
Anteckning
Anders Nordin (SJV) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen lägger fram förslag till verksamhetsplan 2021-2023 och årsbudget 2021. 
Utifrån rådande läge där Coronapandemin gör att planeringsförutsättningarna hastigt ändras 
kan större förändringar än vad som historiskt varit normalt krävas under hösten inför 
fastställandet av Verksamhetsplan 2021-2023 i november.

Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från de Riktlinjer för budgetarbetet som 
fastställts av Kommunfullmäktige 2020-03-18.

Riktlinjerna för budgetarbetet år 2021 har utgått från beslutade budgetramar och resultatnivåer 
i VEP 2020-2022.

Coronapandemin har under våren helt präglar den ekonomiska utvecklingen. Pandemin med 
efterföljande effekter på ekonomin är total där konkurser, varsel, dramatiska fall i efterfrågan 
och produktion påverkar hela världen på ett sällan skådat sätt. Aldrig tidigare har globalt så 
synkroniserade åtgärder som nu vidtagits för att begränsa virusets spridning. Många företag 
har drabbats och kommer att drabbas hårt och många människor riskerar förlora sina arbeten. 
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Alla bedömningar är i nuläget ytterst osäkra avseende hur djup och hur utdragen den 
ekonomiska nedgången blir.

Kommunstyrelsens förslag till VEP 2021-2023 baseras på följande förutsättningar:

Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) prognos i maj över skatteunderlagets utveckling 
indikerar lägre ökningstakt i jämförelse med den prognos som skatteintäkterna baserades på i 
VEP 2020-2022. Preliminär beräkning är gjord för kostnadsutjämning, samt LSS-utjämning. 
Kostnadsutjämningsberäkningen innebär en klar förbättring, medan LSS-utjämningen 
försämras mot tidigare VEP 2020-2022.

Skatteintäkter/generella statsbidrag minskar med netto 14,3 mkr för år 2021 mot tidigare 
beräkning i VEP 2020-2022.
• Skatteunderlaget är uppräknat enligt SKR uppräkningsfaktor med 3,5 % för år 2021 och 3,7 
% för år 2022, samt 3,8 % år 2023.
• Preliminär kostnadsutjämning för år 2021 medför en ökning med +4,9 mkr.
• Preliminär LSS-utjämning för år 2021 ger en minskning med -3,7 mkr.

Anslag för löneökningar avsätts och ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande 
2021-2023.

Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndnivå som fastställer vad 
som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2021 återfinns i 
budgetdokumentet.

I nämndernas budgetförslag finns taxorna redovisade. Flertalet av taxorna indexregleras 
årligen.

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

Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar.

Budgetförslaget presenteras för den centrala samverkansgruppen den 9 juni 2020.

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Mats Dahlberg (MP) och Brith Fäldt (V): bifall till Kommunstyrelsens 
förslag, med ändring i beslutsmening 1 att skattesatsen för 2021 ska vara oförändrad.

Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Ulf Lindström (L) och 
Helén Lindbäck (KD): Bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändringar i 
beslutsmeningarna:
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1, bifall till förslaget med tillägget att skattesatsen för 2021 ska vara oförändrad.
2, bifall till årsbudgeten men avslag till förslag på VEP till förmån för eget förslag på 
VEP från Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet, enligt bilaga.
3, bifall till resultatförstärkning med ändring att effektiviseringskravet motsvarande 1% av 
respektive nämnds budget, ska fördelas på samtliga nämnder utom Socialnämnden och de 
gemensamma nämnder. Stryk ...som i första hand ska ske genom samverkan, fortsatt digital 
arbete och reserestriktioner.
4, 5, 6, bifall till Kommunstyrelsens förslag.
7, avslag till förmån för eget förslag från Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet, enligt bilaga.
8, bifall under förutsättning att det avser hela Kommunstyrelsen och inte bara 
kommunstyrelsens ordförande.
9, 10, bifall till Kommunstyrelsens förslag
11, avslag till Kommunstyrelsens förslag.
12, bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring att tillskott byts ut till ramökning.
13, bifall  till Kommunstyrelsens förslag.

Magnus Häggblad (SD) och Lage Hortlund (SD): bifall till Kommunstyrelsens 
förslag med följande ändringar: Målet om en befolkningsökning stryks genomgående. 
Målsättningen att Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund stryks 
genomgående. De tre huvudsakliga målen ska istället i hela dokumentet bestå av 1. Piteå ska 
erbjuda boende, utbildning och arbete som skapar livskvalité i kommunens alla delar. 2. Piteå 
ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. 3. Piteå ska präglas av en 
samhällsgemenskap med likabehandling som grund.
Inriktning mot Agenda 2030 stryks i sin helhet och bör fortsättningsvis ses som en samling 
globala sunda råd men ej inlemmas i kommunala styrdokument. Avslag till beslut om 
långfristiga lån.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Helena Stenbergs (S) förslag.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsplan 2021-2023 och Årsbudget 2021 Kommunfullmäktiges beslut
 Verksamhetsplan 2021-2023 Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet
 §148 KS Budget 2021 och verksamhetsplan (VEP) 2021 - 2023
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§ 120
Ram för långfristigt lån 2020
Diarienr 20KS320

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer ram för långfristig nyupplåning under 2020 till 200 mkr.
 
Reservationer
Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD), Ulf Lindeberg (SD), Håkan Johansson (M), 
Ellinor Sandlund (M), Charlotte Elworth (M), William Sandberg (M), Karl-Erik Jonsson (M) 
och Daniel Bergman (M) reserverar sig mot förslaget till förmån för avslagsyrkande.
 
Anteckning
Anders Nordin (SJV) avstår från att delta i beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunen har under 2020 ett behov av nyupplåning för att stärka kassan. Bakgrunden är en 
lång period med stora utbetalningar framför allt kopplat till investeringar. Kommunstyrelsen 
ansvarar för finansförvaltningen och Kommunstyrelsens ordförande beslutar enligt gällande 
delegationsbestämmelser om upptagande av långfristiga lån inom den beloppsram som 
fullmäktige fastställer. Aktuell bedömning är att nyupplåning lämpligast bör genomföras i 
intervallet 100-200 mkr under 2020.
 
Av reglemente för styrelsen och nämnder framgår att kommunstyrelsen delegerats 
beslutanderätt ifråga om att vid behov uppta lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt och med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten 
som fullmäktige angivit. Riktlinjer för finansverksamheten finns i Finanspolicy och 
Finansriktlinjer, som antagits av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen.

Sedan tidigare finns en beloppsram för kortfristig finansiering beslutad av fullmäktige om 600 
mkr.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Håkan Johansson (M), Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD) och Ulf Lindström (L): 
avslag till Kommunstyrelsens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
 
Votering begärs och Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
 Ja-röst, bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 Nej-röst, avslag till Kommunstyrelsens förslag.
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 Votering verkställs genom upprop.
 
Omröstningsresultat 
Ja: 34
Nej: 14
Avstår 2
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning.
 
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §150 KS Ram långfristiga lån 2020

(12 of 497)



Sammanträdesprotokoll 13 (86)

Sammanträdesdatum
2020-06-22

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 120
Votering Ram för långfristigt lån 2020
20KS320

JA: bifall kommunstyrelsens förslag, NEJ: avslag kommunstyrelsens förslag
Ledamot Ja Nej Avstår
Anders Lundkvist (S), ledamot X
Helena Stenberg (S), ledamot X
Sven-Gösta Pettersson (S), ledamot X
Agnetha Eriksson (S), ledamot X
Lars U Granberg (S), ledamot X
Nina Bladh (S), ledamot X
Jonas Lindberg (S), ledamot X
Maj-Britt Lindström (S), ledamot X
Ferid Letic (S), ledamot X
Lena Vikberg (S), ledamot X
Elisabeth Vidman (S), ledamot X
Cristian Bergvall (S), ledamot X
Marianne Hedkvist (S), ledamot X
Ken Åman (S), ledamot X
Brith Fäldt (V), ledamot X
Per Lönnberg (V), ledamot X
Mikael Borgh (V), ledamot X
Mats Dahlberg (MP), ledamot X
Håkan Johansson (M), ledamot X
Ellinor Sandlund (M), ledamot X
William Sandberg (M), ledamot X
Charlotte Elworth (M), ledamot X
Karl-Erik Jonsson (M), ledamot X
Majvor Sjölund (C), ledamot X
Marika Risberg (C), ledamot X
Johannes Johansson (C), ledamot X
Torgny Långström (C), ledamot X
Bo Andersson (C), ledamot X
Johnny Åström (SJV), ledamot X
Martin Åström (SJV), ledamot X
Eva Åström (SJV), ledamot X
Malin Markström (SJV), ledamot X
Helén Lindbäck (KD), ledamot X
Daniel Bylund (KD), ledamot X
Anders Nordin (SLP), ledamot X
Petra Fojtikova (SLP), ledamot X
Ulf Lindström (L), ledamot X
Lage Hortlund (SD), ledamot X
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Magnus Häggblad (SD), ledamot X
Ulf Lindeberg (SD), ledamot X
Maria Truedsson (S), ledamot X
Marita Björkman Forsman (S), ledamot X
Louise Mörk (S), ledamot X
Nina Lindström (V), ledamot X
Benny Söderberg (V), ledamot X
Anton Li Nilsson (C), ledamot X
Olivia Markström (SJV), ledamot X
Stefan Askenryd (S), ordförande X
Maria Holmquist (V), vice ordförande X
Daniel Bergman (M), 2:e vice ordförande X
Resultat 34 14 2
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§ 121
Förvärv av industrifastighet i Öjebyn genom förvärv av samtliga 
aktier i Hammarfastigheter AB
Diarienr 20KS321

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att Piteå Näringsfastigheter AB förvärvar Lindbäcks Byggs 
fastighet i Öjebyn (Öjebyn 33:199), genom förvärv av samtliga aktier i Startplattan 137418 
AB u n ä Hammarfastigheter i Piteå AB för 100 tkr, enligt bifogat avtal.

Kommunfullmäktige godkänner att ändringar av mindre redaktionell karaktär kan komma att 
ske i avtalen med Lindbäcks Bygg AB efter godkännande av styrelseordföranden och VD i 
Piteå Kommunföretag AB.

Kommunfullmäktige antar bolagsordning för Startplattan 137418 AB u n ä 
Hammarfastigheter i Piteå AB.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensramen för Startplattan 137418 AB u n ä 
Hammarfastigheter i Piteå AB fastställs till 110 miljoner kronor, innebärande att Piteå 
kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Startplattan 137418 AB u n ä 
Hammarfastigheter i Piteå ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 110 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
 
Jäv
Anders Lundkvist (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut.
 
Reservation
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström 
(C), Anton Li Nilsson (C), Bo Andersson (C), Johnny Åström (SJV), Magnus Häggblad (SD), 
Lage Hortlund (SD) och Ulf Lindeberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
avslagsyrkande.
 
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), Daniel Bergman (M), Charlotte Elworth (M), 
Karl-Erik Jonsson (M) och William Sandberg reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.

Ärendebeskrivning
Ärendet har behandlats i PIKABs styrelse den 19 maj 2020 § 24 men kommer att tas upp på 
nytt den 8 juni 2020 för behandling enligt följande förslag:
Lindbäcks Bygg har kontaktat tf VD på Piteå Näringsfastigheter och PIKABs VD för att 
efterhöra intresset av att från Lindbäcks Bygg förvärva deras kontors/industrifastighet i 
Öjebyn (Öjebyn 33:199).

Lindbäcks motiv är att man har expanderat kraftigt under senare år. Jämfört med 2018/2019 
har omsättningen dubblerats från 2016 och räknat från 2013/2014 har omsättningen 
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tredubblats. En tydlig konsekvens är att Lindbäcks jobbar dels med ett större antal projekt och 
dels med projekt som i sig är större. Det ställer högre krav på tillgängligt kapital. Även ett 
lönsamt projekt kan ställa krav på flexibilitet gällande tidplaner och andra förändringar. 
Samtidigt har Lindbäcks haft ett par projekt i södra Sverige som av olika anledningar gått 
väldigt dåligt och som inneburit en ansträngd ekonomi. Problemen är åtgärdade nu men har 
påverkat resultatet 2019 och kommer även att påverka 2020.

Det blir extra tydligt, under pågående Corona-pandemi, att ett företag som Lindbäcks har ett 
behov att över tid ha en stark och tillgänglig kassa. Efterfrågan på bolagets produkter är god 
och under maj 2020 har Lindbäcks signerade kontrakt som säkerställer full beläggning i 
fabrikerna för mer än 12 månader framåt. Det är ett styrkebesked från Lindbäcks.

Med anledning av ovanstående resonemang önskar Lindbäcks frigöra kapital. Därför har 
frågan om en försäljning av fastigheten i Öjebyn kommit upp som en möjlighet. Piteå 
Näringsfastigheter har uttalat sitt intresse för ett eventuellt förvärv med motivet att det skulle 
ge bolaget betydligt mer av industrilokaler och att dessa är i ett mycket attraktivt läge på 
Hammarvägen i Öjebyn. Piteå Näringsfastigheter har också andra industrilokaler i samma 
område så det finns synergier i form av drift och underhåll. Samtidigt skulle ett förvärv av 
fastigheten bli en bra affär för Piteå Näringsfastigheter med ett förmånligt och 10 år långt 
hyreskontrakt och en bra hyresnivå, se vidare bilaga 1. Hyresavtalet innehåller också en 
moderbolagsborgen som säkerställer att Lindbäcks Bygg AB fullföljer sitt åtagande.

Lindbäcks Bygg AB avser initialt att sälja fastigheten till det nybildade bolaget Startplattan 
137418 AB u n ä Hammarfastigheter i Piteå AB. Därefter har Piteå Näringsfastigheter AB att 
förvärva samtliga aktier i bolaget för 100 tkr och på så sätt förvärva fastigheten som finns i 
bolaget (bilaga 2).

I samband med PNFs förvärv av bolaget ska en ny bolagsordning antas (bilaga 3).

Bolaget har vid aktieförvärvet en skuld till Lindbäcks Bygg AB på 110 mkr, motsvarande 
köpeskillingen på fastigheten, som löses genom att bolaget tar upp ett banklån på 
motsvarande belopp. Bolaget behöver därför erhålla en kommunal borgensram på 110 mkr.

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Helén Lindbäck (KD), Brith Fäldt (V), Maj-Britt Lundström (S) och 
Mikael Borg (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till Kommunstyrelsens 
förslag med ändringar i beslutsmening 1, tillägg att investeringen görs inom fastställd låneram 
för PIKAB. 2, bifall till Kommunstyrelsens förslag med tillägg att slutligt avtal redovisas för 
Kommunstyrelsen och PIKAB. 3, bifall till Kommunstyrelsens förslag. 4, avslag till 
Kommunstyrelsens förslag.
 
Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Anders Nordin (SJLP), Magnus Häggblad (SD), 
Ulf Lindström (L), Lage Hortlund (SD) : avslag till Kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
 
Votering begärs 
Ordförande utser Kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Håkan Johanssons (M) och Majvor Sjölunds (C) förslag ställs mot varandra för att utse 
motförslag till huvudförslaget. 
 
Ordförande ställer Håkan Johanssons (M) och Majvor Sjölunds (C) förslag mot varandra och 
finner att Kommunfullmäktige utser Majvor Sjölunds (C) förslag till motförslag.
 
 Ja-röst, bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 Nej-röst, bifall till Majvor Sjölunds (C) förslag.
 Votering verkställs genom upprop. 
  
Omröstningsresultat
Ja: 26
Nej: 23

De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning.
 
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §151 KS Förvärv av industrifastighet i Öjebyn genom förvärv av samtliga aktier i 

Startplattan 137418 AB u n ä Hammarfastigheter i Piteå AB
 PM Förvärv av industrifastighet, Öjebyn
 Bokslutskommuniké Lindbäcks Group - Bygg
 Bokfört värde Öjebyn 33 revisorsintyg
 Marknadsvärdering av Lindbäcks fastighet Piteå Öjebyn 33-199
 Aktieöverlåtelseavtal PNF Hammarfastigheter 200602
 Optionsavtal PNF Lindbäcks bygg 2020-06-03
 Hyresavtal mellan PnF och Lindbäcks Bygg
 Bolagsordning Hammarfastigheter i Piteå AB
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§ 121
Votering Förvärv av industrifastighet i Öjebyn genom förvärv av 
samtliga aktier i Hammarfastigheter AB
20KS321

JA: bifall Kommunstyrelsens förslag, NEJ: bifall Majvor Sjölunds (C) förslag
Ledamot Ja Nej Avstår
Helena Stenberg (S), ledamot X
Sven-Gösta Pettersson (S), ledamot X
Agnetha Eriksson (S), ledamot X
Lars U Granberg (S), ledamot X
Nina Bladh (S), ledamot X
Jonas Lindberg (S), ledamot X
Maj-Britt Lindström (S), ledamot X
Ferid Letic (S), ledamot X
Lena Vikberg (S), ledamot X
Elisabeth Vidman (S), ledamot X
Cristian Bergvall (S), ledamot X
Marianne Hedkvist (S), ledamot X
Ken Åman (S), ledamot X
Brith Fäldt (V), ledamot X
Per Lönnberg (V), ledamot X
Mikael Borgh (V), ledamot X
Mats Dahlberg (MP), ledamot X
Håkan Johansson (M), ledamot X
Ellinor Sandlund (M), ledamot X
William Sandberg (M), ledamot X
Charlotte Elworth (M), ledamot X
Karl-Erik Jonsson (M), ledamot X
Majvor Sjölund (C), ledamot X
Marika Risberg (C), ledamot X
Johannes Johansson (C), ledamot X
Torgny Långström (C), ledamot X
Bo Andersson (C), ledamot X
Johnny Åström (SJV), ledamot X
Martin Åström (SJV), ledamot X
Eva Åström (SJV), ledamot X
Malin Markström (SJV), ledamot X
Helén Lindbäck (KD), ledamot X
Daniel Bylund (KD), ledamot X
Anders Nordin (SLP), ledamot X
Petra Fojtikova (SLP), ledamot X
Ulf Lindström (L), ledamot X
Lage Hortlund (SD), ledamot X
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Magnus Häggblad (SD), ledamot X
Ulf Lindeberg (SD), ledamot X
Maria Truedsson (S), ledamot X
Marita Björkman Forsman (S), ledamot X
Louise Mörk (S), ledamot X
Nina Lindström (V), ledamot X
Benny Söderberg (V), ledamot X
Anton Li Nilsson (C), ledamot X
Olivia Markström (SJV), ledamot X
Stefan Askenryd (S), ordförande X
Maria Holmquist (V), vice ordförande X
Daniel Bergman (M), 2:e vice ordförande X
Resultat 26 23 0
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§ 122 
Ajournering för utdelning av Företagarstipendium

Kommunfullmäktige ajournerar förhandlingarna kl 15:05-15:20 för utdelning av 
Företagarstipendium för elever vid Strömbackaskolan.
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§ 123
Ovillkorat aktieägartillskott i Nolia AB
Diarienr 20KS322

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att Piteå Kommunföretag AB, tillskjuter medel till Nolia AB 
med upp till 5 mkr genom ovillkorat aktieägartillskott till Nolia AB.

Beslutet gäller under förutsättning att övriga delägare tillskjuter motsvarande belopp.
 
Reservation
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), William Sandberg (M), Daniel Bergman (M), 
Charlotte Elworth (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Nolia AB bedriver kongress- och mässverksamhet och är ett samägt kommunalt bolag där 
Piteå, Skellefteå och Umeå kommun äger en tredjedel var via sina respektive 
koncernmoderbolag.

Genom att arrangera och hjälpa till att genomföra möten och event av olika slag ska Nolia AB 
bidra till en positiv utveckling av näringsliv, föreningsliv och samhällen i ägarkommunerna 
och i norra Sverige. Bolagets olika mötesarrangemang ska bygga och tillföra kunskap. De ska 
attrahera kompetens, investerare och företag till regionen. Bolagets verksamhet ska också 
bidra till ett ökat antal besökare och bidra till att stärka ägarkommunernas och regionens 
varumärke.

I mars införde regeringen ett förbud mot allmänna sammankomster med först fler än 500 
personer och från den 29 mars med fler än 50 personer med anledning av Coronaepidemin. 
Nolia AB påverkas direkt kraftigt negativt av förbudet. Under första tertialet minskade Nolia 
ABs netto-omsättning med ca 48 % jämfört med samma period föregående år. Sedan förbudet 
infördes har bokningarna för konferens och uthyrning avstannat och under mars och april 
avbokades majoriteten av mötesbokningar fram till hösten.

Den 12 maj kommunicerade Nolia AB att Stora Nolia i Piteå inte kommer att genomföras 
2020, denna flyttas i stället ett år fram till 2021. Stora Nolia kommer således inte att 
genomföras under 2020. Bolaget har även kommunicerat att EuroMine Expo som skulle 
genomförts i juni 2020 flyttats till juni 2021 och Nolia Trädgård som skulle genomförts i april 
2020 har ställts in och genomförs nästa gång i april 2021. Nolia Beer i Luleå har flyttats från 
maj till hösten 2020.

Hur länge det nuvarande tillståndet kommer bestå är i dagsläget oklart men bolagets ekonomi 
är hårt ansträngd. Prognosen för 2020 visar att det egna kapitalet i Nolia AB kommer att vara 
förbrukat under 2020.
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Nolia har redan gjort allt för att sänka kostnaderna genom att bl a tillämpa korttids-
permittering av personalen, nyttja tillfälligt sänkta sociala avgifter och ansökt om 
hyresrabatter i Piteå och Umeå. Nolia AB följer kontinuerligt eventuella nya krispaket från 
Regeringen. Likviditetsmässigt klaras situationen genom att Nolia kan nyttja en checkkredit 
via Umeå kommunkoncern. Resultatmässigt kommer bolaget däremot att tvingas upprätta 
kontrollbalansräkning om nuvarande situation består.

Då de flesta mässorna inte kan genomföras och bolagets konferensverksamhet inte kan 
bedrivas redovisar bolaget per den 30/4 ett underskott på – 4,9 mkr med en årsprognos på 
närmare – 11 mkr, utifrån de förutsättningar som är kända i nuläget.

För att bolaget ska kunna drivas vidare och att det egna kapitalet inte ska förbrukas behöver 
bolaget ett kapitaltillskott från sina ägare Piteå Kommunföretag AB, Umeå Kommunföretag 
AB och Skellefteå Stadshus AB. Som ett led i detta har koncern-VD:arna i ägarkommunerna 
gjort ett gemensamt uttalande där bl a följande framgår:

”Som ägare har vi ett ansvar för bolagets fortlevnad och kommer därför att om så erfordras 
tillskjuta de medel som krävs för att undvika konkurs. Nolia har varit och är en viktig aktör 
för att skapa mötesplatser i vår region och vi vill att bolaget kan fortsätta med verksamheten”.

Föreslås därför att bolagets ägare tillskjuter ett ovillkorat aktieägartillskott i Nolia AB med 
totalt upp till 15 mkr, som fördelas med 1/3 per ägare, d v s upp till 5 mkr per ägare. 
Aktieägartillskotten kan komma att utbetalas i några etapper beroende på bolagets utveckling 
under året.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S), Johannes Johansson (C), Helén Lindbäck (KD), Magnus Häggblad 
(SD), Johnny Åström (SJV), Anders Nordin (SLP) och Mats Dahlberg (MP): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag.

Ellinor Sandlund (M): avveckla eller sälj aktieinnehavet istället.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktiges 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 PIKAB 2020-05-19 § 22 Ovillkorat aktieägartillskott i Nolia AB
 §152 KS Ovillkorat aktieägartillskott i Nolia AB
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§ 124
Försäljning av Öjebyn 7:37 Villa Näsudden
Diarienr 20KS334

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner försäljning av fastigheten Öjebyn 7:37 till Karl-Bertil Norlén 
och Maria Norlén för köpeskillingen 4 665 000 kr, i enlighet med köpekontrakt.
 
Kommunfullmäktige ger Fastighets- och servicenämnden i uppdrag att teckna avtal och 
genomföra försäljning.

Ärendebeskrivning
Fastighets- och servicenämnden beslutade 2017-11-02 § 73 att avyttra fastigheten Öjebyn 
7:37. Sedan dess har stamfastigheten avstyckats till tre fastigheter, utöver Öjebyn 7:37 har 
Öjebyn 7:55 och Öjebyn 7:56 tillskapats, bägge är obebyggda. Enligt Kommunfullmäktiges 
beslut 2018-10-22 § 207 ska dessa två tomter erbjudas via den kommunala tomtkön. Den 
bebyggda stamfastigheten Öjebyn 7:37 har i och med avstyckningen en yta om 11 011 kvm 
mot tidigare, innan avstyckning, 22 700 kvm.
 
Stamfastigheten Öjebyn 7:37 (”Villa Näsudden”) är bebyggd med ett bostadshus i timmer 
uppfört år 1888. Bostadshuset består av åtta rum och kök och har en total yta om cirka 250 
kvm. Försäljning har skett på den öppna marknaden och efter budgivning. Köparen, som lade 
det högsta budet, har undertecknat köpekontrakt. Fastigheten har avyttrats via mäklare.

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
 Köpekontrakt Försäljning av Öjebyn 7:37, "Villa Näsudden"
 2 - Avstyckningskarta tomter Näsudden
 3 - Fastighetskarta Öjebyn 7:37 Villa Näsudden skala 1:1000
 4 - Fastighetskarta Öjebyn 7:37 Villa Näsudden strandskydd markerat
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§ 125
Näringslivsprogram
Diarienr 19KS590

Beslut
Kommunfullmäktige antar Näringslivsprogram.
 
Reservation
Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD) och Ulf Lindeberg (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att revidera befintligt Tillväxtprogram med 
fokus på näringslivsklimatet och på så sätt koncentrera sig mer på hur Piteå kan växa genom 
att stötta befintliga företag, främja nyföretagande samt jobba proaktivt med etableringar.

Skillnaden mellan ett näringslivsprogram och ett tillväxtprogram är att näringslivsprogrammet 
koncentrerar sig på frågor som rör näringslivets utveckling. Ett tillväxtprogram berör hela 
kommunens samhällsplanering och anger de politiska prioriteringar som ligger till grund för 
kommunal planering och investeringar samt en hållbar ekonomi för att finansiera både 
kommunal välfärd och nödvändig infrastruktur.

Näringslivsprogrammet för Piteå kommun har tagits fram tillsammans med näringslivets olika 
branschföreträdare, föreningen Företagarna, näringslivsavdelningen samt den politiska 
ledningen. När man politiskt beslutat om näringslivsprogrammet kommer man under våren 
2020, ta fram en aktivitetsplan som anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar. I detta 
arbete ingår samma näringslivgruppering och näringslivsavdelningen.
________
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har diskuterat framtaget förslag till 
Näringslivsprogram.

Yrkanden
Charlotte Elworth (M), Helena Stenberg (S) och Majvor Sjölund (C): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag med ändring i inledningens första mening till, Detta dokument 
beskriver en överenskommelse mellan näringslivets olika branschföreträdare, föreningen 
Företagarna, näringslivsavdelningen samt den politiska ledningen... Samt under rubriken 
Nyckeltal, första meningen ändras till, För att kunna bedöma måluppfyllelsen följer vi årligen 
utvecklingen genom följande nyckeltal.
 
Anders Nordin (SLP) och Petra Fojtikova (SLP): bifall till eget näringslivsprogram, enligt 
bilaga.
 
Lage Hortlund (SD): bifall till Kommunstyrelsens förslag med tillägg, s 3 under rubriken 
Företagsklimat, Piteå kommun kommer därför att införa Lagen om valfrihet (LOV) för att inte 
minst kunna öka det kvinnliga företagandet. Sid 9, stryk stycket Integration och jämställdhet.
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Helena Stenberg (S): avslag till Lage Hortlunds (SD) yrkande.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunfullmäktiges 
beslutar enligt Charlotte Elworths (M) förslag. 

Beslutsunderlag
 Näringslivsprogram
 §166 KS Näringslivsprogram
 Näringslivsprogram - för en hållbar och cirkulär ekonomi för Piteå 2020 och framåt
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§ 126
Reglemente gemensam kost- och servicenämnd för Piteå och Luleå 
kommuner
Diarienr 20KS294

Beslut
Kommunfullmäktige antar Reglemente för Gemensam kost- och servicenämnd för Piteå och 
Luleå kommuner.

Ärendebeskrivning
Vid genomgång av kost-och servicenämndens reglemente uppmärksammades att det finns 
behov av att ändra nämndens reglemente:
- Ingress, korrigeras
- 2 § Verksamhetsområde, stryks
- 2 § Uppgifter, ny
- 9 § Sammansättning, korrigeras
- 20 § Beredning av ärenden m.m. ny
Utöver ovan nämnda sker en synkronisering med samverkansavtalet, styrgruppen byter namn 
till ledningsgrupp då projektfasen övergått till förvaltning samt uppdatering av numrering 
avseende §§.
_______
Kost- och servicenämnden beslutade 2020-04-23 § 14 att föreslå kommunfullmäktige i Piteå 
kommun och Luleå kommun att anta förslag till reviderat reglemente avseende gemensam 
kost- och servicenämnd för Piteå och Luleå kommuner.

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 Gemensam kost- och servicenämnd för Piteå och Luleå kommuner
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§ 127
Samverkansavtal mellan Luleå och Piteå kommuner avseende kylda 
maträtter till särskilt och ordinärt boende, revidering
Diarienr 20KS295

Beslut
Kommunfullmäktige antar Samverkansavtal mellan Luleå och Piteå kommuner avseende 
kylda maträtter till särskilt och ordinärt boende.

Ärendebeskrivning
Vid genomgång av samverkansavtal mellan Luleå och Piteå kommuner avseende kylda 
maträtter till särskilt och ordinärt boende uppmärksammades att det finns behov av att 
revidera avtalet:
- Ingress, uppdatering
- Specifika datum/tider, uppdateras/korrigeras (§ 6, § 8, § 10, § 25)
- § Uppgifter, ny
- § 4 Styrande dokument, stryks och flyttas till § Uppgifter
- § 11 Sammansättning, korrigeras
- § 16 Arkiv, uppdateras
- § 27 Tvister, nytt
Utöver ovan nämnda sker en synkronisering med reglementet, styrgruppen byter namn till 
ledningsgrupp då projektfasen övergått till förvaltning samt uppdatering av numrering 
avseende §§.
_______
Kost- och servicenämnden beslutade 2020-04-23 § 13 att föreslå kommunfullmäktige i Piteå 
kommun och Luleå kommun att anta förslag till reviderat samverkansavtal mellan Luleå och 
Piteå kommuner avseende kylda maträtter till särskilt och ordinärt boende.

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
 Samverkansavtal mellan Luleå och Piteås kommuner avseende kylda
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§ 128
Reglemente för styrelse och nämnder
Diarienr 20KS70

Beslut
Kommunfullmäktige antar Reglemente för styrelser och nämnder.

Ärendebeskrivning
Fastighets- och servicenämndens beslut 2020-05-26 via delegation:
Fastighets- och servicenämnden föreslår att Kommunfullmäktige i Piteå kommun antar 
förslag till reviderat reglemente avseende Fastighets- och servicenämnden.

Piteå kommun och Luleå kommun är överens om att Kost- och servicenämnden inte ska 
bereda respektive fullmäktiges beslut om taxa avseende Kost- och servicenämndens 
prestationer utan att beredning ska utföras av annan nämnd i respektive kommun. I Piteå 
kommun är det Fastighets- och servicenämnden som ansvarar för övrig kost verksamhet och 
är bäst lämpade att bereda ärendet i fråga.
Av den orsaken föreslås revidering av avsnitt 5, §1, tredje stycket.
---------
Kommunledningsförvaltningen föreslår utöver ovanstående två ändringar i avsnitt 2. Till § 9 
Övrigt ansvar läggs att nämnden ansvarar för vården av sitt arkiv. Till § 13 Sammanträde på 
distans läggs att utskott får sammanträda på distans.

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 styrelser och nämnder
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§ 129
Taxa för planer och bygglov
Diarienr 20KS86

Beslut
Kommunfullmäktige antar Taxa för planer och bygglov enligt 
Kommunledningsförvaltningens förslag.

Kommunfullmäktige delegerar till Samhällsbyggnadsnämnden att årligen indexjustera taxan 
upp till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-06-26, § 142 antagit Taxa för planer och bygglov för Piteå 
kommun.

Beräkningsmodellerna följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer 
som är en standard och allmänt vedertaget i hela landet. Samhällsbyggnads förslag är att 
befintliga beräkningsmodeller ska fortsätta att användas. En exemplifiering av de vanligaste 
taxorna kommer att läggas ut på hemsidan, vilket är nytt.

För att effektivisera indexuppräkning föreslår Samhällsbyggnad att Kommunfullmäktige 
delegerar uppräkningen enligt gällande taxa till Samhällsbyggnadsnämnden.

Tabell 8A, 8B och 8C Detaljplaner
Piteå kommun började under 2018 att ta fram egna planhandlingar. Detta arbete har visat ett 
behov av att se över taxan. Samhällsbyggnads förslag till revidering av klass, komplexitet och 
tid i tabellerna överensstämmer bättre med den faktiska tiden för handläggning och 
framtagande av planhandlingar.

Tabell 19 Vindkraft
Samhällsbyggnad i Piteå har idag ett ökande antal vindkraftärenden där mängd, storlek och 
andra förutsättningar av vindkraftverk varierar i betydligt större utsträckning än i övriga 
landet.

I gällande dokument under tabell 19 finns tre olika intervaller för debitering av 
vindkraftärenden. Dessa intervaller är en SKR-standard utifrån de storlekar på vindkraftparker 
som generellt byggs i landet. I Piteå kommun har vi planerat Europas största landbaserade 
vindkraftpark. Idag har man byggt ca 300 av ca 1 000 vindkraftverk. Parken är uppdelad i 
flera områden och etapper där varje enskild deletapp består av betydligt fler verk samt nya 
modeller där storlek och förutsättningar varierar väsentligt. Dessa omständigheter medför att 
dagens taxa med tre intervaller inte täcker kommunens kostnader. Därför föreslår 
Samhällsbyggnad att antalet intervall utökas.

Beräkningsmodellen som används i tabell 19 följer SKR:s rekommendationer som är en 
standard i hela landet. Samhällsbyggnads förslag är att behålla samma beräkningsmodell i de 
utökade intervallen.
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_______
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige delegerar till 
Samhällsbyggnadsnämnden att årligen indexjustera taxan där så ska göras enligt beslutat
index.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner reviderad Taxa för planer och bygglov för 
handläggning och framtagande av detaljplaner med ändringar i tabellerna 8A, 8B och 8C.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner reviderad Taxa för planer och bygglov om att införa 
fler intervall för vindkraftverk enligt tabell 19.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar reviderad Taxa för planer 
och bygglov.
_______
Kommunledningsförvaltningens yttrande
Förändringarna i tabell 7, 8B och 8C skulle innebära högre kostnader för ansökande företag 
och privatpersoner. I rådande läge med Coronaepidemi och ekonomiska effekter av denna 
skulle det vara olyckligt att ge företag och privatpersoner högre kostnader. Därför föreslås att 
endast föreslagna förändringar enligt tabell 19 för Vindkraft genomförs enligt 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Taxa för planer och bygglov. Antalet 
vindkraftverk har ökat kraftigt under de senaste åren och ses som en långsiktig investering.

I underlaget presenteras både Samhällsbyggnads och Kommunledningsförvaltningens förslag 
till Taxa för planer och bygglov.

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

Beslutsunderlag
 Taxa plan- och bygglov - Kommunledningsförvaltningens förslag
 Taxa för planer och bygglov - Samhällsbyggnadsnämndens förslag
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§ 130
Taxa för sotning och rengöring
Diarienr 20KS289

Beslut
Kommunfullmäktige antar Taxa för sotning och rengöring.

Kommunfullmäktige delegerar rätten att årligen indexreglera Taxa för sotning och rengöring 
för Piteå kommun till den gemensamma räddningsnämnden för Piteå och Älvsbyn kommun.

Taxan föreslås indexregleras upp till det av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges 
Skorstensfejaremästares Riksförbund årligen framtagna sotningsindex.

Ärendebeskrivning
Taxa för sotning och rengöring revideras årligen med det av Sveriges Kommuner och 
Regioner och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund årligen framtagna sotningsindex. 
De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för sotare 
enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, och dels Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i 
februari.

I och med att de centrala löneavtalen inte är klara har inte något sotningsindex tagits fram. Det 
innebär att det inte går att revidera taxan. Taxan för sotning och rengöring är giltig till och 
med 2020-06-30 och behöver därför förlängas för att sotning och rengöring ska kunna utföras 
efter detta datum.
_______
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår att Kommunfullmäktige i Piteå antar 
Taxa för sotning och rengöring för Piteå kommun.

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår att kommunfullmäktige i Piteå delegerar 
rätten att årligen indexreglera Taxa för sotning och rengöring för Piteå kommun till den 
gemensamma räddningsnämnden för Piteå och Älvsbyn kommun.

Taxan föreslås indexregleras med det av Sveriges kommuner och regioner och Sveriges 
Skorstensfejaremästares Riksförbund årligen framtagna sotningsindex.

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

Beslutsunderlag
 Taxa för sotning och rengöring
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§ 131
Taxa för brandskyddskontroll
Diarienr 20KS290

Beslut
kommunfullmäktige antar Taxa för Brandskyddskontroll.

Kommunfullmäktige delegerar rätten att årligen indexreglera Taxa för Brandskyddskontroll 
för Piteå kommun till gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn.

Taxan föreslås indexregleras upp till det av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges 
Skorstensfejaremästares Riksförbund årligen framtagna sotningsindex.

Ärendebeskrivning
Taxa för brandskyddskontroll revideras årligen med det av Sveriges Kommuner och Regioner 
och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund årligen framtagna sotningsindex. De 
värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för sotare 
enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, och dels Konsumentprisindex för 12 månaders förändring i 
februari.

I och med att de centrala löneavtalen inte är klara har inte något sotningsindex tagits fram. 
Detta innebär att det inte går att revidera taxan. Taxan för brandskyddskontroll är giltig till 
och med 2020-06-30 och behöver därför förlängas för att brandskyddskontrollerna ska kunna 
utföras efter detta datum.
_______
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår att Kommunfullmäktige i Piteå antar 
Taxa för Brandskyddskontroll för Piteå kommun.

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår att kommunfullmäktige i Piteå delegerar 
rätten att årligen indexreglera Taxa för Brandskyddskontroll för Piteå kommun till gemensam 
räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn.

Taxan föreslås indexregleras med det av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges 
Skorstensfejaremästares Riksförbund årligen framtagna sotningsindex.

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

Beslutsunderlag
 Taxa för brandskyddskontroll
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§ 132
Taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor samt Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor
Diarienr 20KS291

Beslut
Kommunfullmäktige antar Taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor samt Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor.

Kommunfullmäktige delegerar rätten att årligen indexreglera Taxa för tillstånd och tillsyn 
enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt Taxa för tillsyn enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor till gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn.

Taxan föreslås indexregleras upp till Sveriges Kommuner och Regioners Prisindex för 
Kommunal verksamhet (PKV).

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) kontrollera att ägare eller 
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar håller ett skäligt brandskydd.

Enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska kommunen 
kontrollera efterlevnaden av lagen och pröva ansökningar om tillstånd för hantering av 
brandfarlig eller explosiv vara.

Enligt LSO 5 kapitlet, 4 § får kommunen föreskriva att en avgift ska betalas för tillsynsbesök 
som föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 §. Enligt LBE § 27 får kommunen ta ut avgift för 
tillsyn och tillståndsprövning.

Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn har gjort en översyn av taxorna för tillstånd och tillsyn 
enligt LBE samt tillsyn enligt LSO. Förslag på nya taxor för tillsyn och tillstånd bygger på en 
mall som är upprättad av Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Mallen har använts vid 
uppdelning av ärenden utefter ärendetyp samt som hjälpmedel vid tidsuppskattning. Utöver 
detta har timtaxan för tillstånd och tillsyn justerats upp något för att bättre överensstämma 
med angränsande räddningstjänsters tillståndstaxor.

Nuvarande timtaxa för tillsyn och tillståndsärenden: 857 kr/tim

Förslag på ny timtaxa för tillsyn och tillståndsärenden: 875 kr/tim

Den bärande tanken är att varje verksamhet betalar avgift i paritet med den tidsåtgång, tillsyn 
eller tillståndshanteringen på objektet föranleder. De objekt som är omfattande och komplexa, 
där tillsyn eller tillståndshantering tar mycket tid betalar mer för sina tjänster samtidigt som 
små okomplicerade verksamheter inte drabbas lika hårt.
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I tabell nedan finns ett par exempel med jämförelse mellan nu gällande taxa och förslag till ny 
taxa för vissa ärenden.

Jämförelse mellan nu gällande taxor och förslag till nya taxor:
Verksamhet/objekt Nuvarande Nytt förslag
Förskola (tillsyn) 3428 kr 3719 kr
Mindre industri (tillsyn) 3428 kr 3719 kr
Större industri (tillsyn) 4285 kr 5906 kr
Mindre hotell (tillsyn) 3428 kr 3719 kr
Mindre samlingslokal (tillsyn) 3428 kr 3719 kr
Bemannad bensinstation (tillsyn) 5142 kr 6344 kr
Normal hantering brandfarlig vara (tillstånd) 8570 kr 6563 kr
Hantering explosiv vara vid försäljningsställe (tillstånd) 5142 kr 3938 kr
 
Taxan föreslås indexregleras med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
_______
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår att kommunfullmäktige i Piteå och 
kommunfullmäktige i Älvsbyn antar Taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor samt Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor.

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår att kommunfullmäktige i Piteå och 
kommunfullmäktige i Älvsbyn delegerar rätten att årligen indexreglera Taxa för tillstånd och 
tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt Taxa för tillsyn 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor till gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn.

Taxan föreslås indexregleras med SKRs prisindex för Kommunal verksamhet (PKV).

Yrkanden
Stefan Askenryd (S) och Håkan Johansson (M): bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Lage Hortlund (SD): bifall till Kommunstyrelsens förslag med avslag till att taxan justeras 
enligt Prisindex för Kommunal verksamhet (PKV).
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 Taxa för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

samt Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
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§ 133
Taxa för externa tjänster uthyrningar mm inom Räddningstjänsten 
Piteå - Älvsbyn
Diarienr 20KS292

Beslut
Kommunfullmäktige antar Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom räddningstjänsten 
Piteå - Älvsbyn.

Kommunfullmäktige delegerar rätten att årligen indexreglera Taxa för externa tjänster, 
uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten Piteå - Älvsbyn till Gemensam räddningsnämnd 
Piteå-Älvsbyn.

Taxan föreslås indexregleras upp till Sveriges Kommuner och Regioners Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) för tjänster och med Konsumentprisindex (KPI) för materiel.
 
Reservation
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), William Sandberg (M), Daniel Bergman (M), 
Charlotte Elworth (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Ulf Lindström (L) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
I och med Gemensam räddningsnämnd och organisation ska taxan beslutas på nytt i 
respektive kommun. Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom räddningstjänsten har 
sedan tidigare reviderats årligen enligt index.

Höjning för 2020 enligt PKV med 2,7% och höjning enligt KPI med 1,45%.
_______
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår att Kommunfullmäktige i Piteå och 
Kommunfullmäktige i Älvsbyn antar Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom 
räddningstjänsten Piteå - Älvsbyn.

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår att kommunfullmäktige i Piteå och 
kommunfullmäktige i Älvsbyn delegerar rätten att årligen indexreglera Taxa för externa 
tjänster, uthyrningar m.m. inom räddningstjänsten Piteå - Älvsbyn till gemensam 
räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn.

Taxan föreslås indexregleras med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 
tjänster och med Konsumentprisindex (KPI) för materiel.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
William Sandberg (M): återremiss för att utreda vilka tjänster som kan erbjudas allmänheten 
utan att konkurrera med näringslivet.
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 Propositionsordning
Ordföranden meddelar att han först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden.
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Taxa för externa tjänster uthyrningar mm inom Räddningstjänsten Piteå - Älvsbyn
 §158 KS Taxa för externa tjänster uthyrningar mm inom Räddningstjänsten Piteå - Älvsbyn
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§ 134
Internatavgifter vid Grans Naturbruksgymnasium
Diarienr 20KS293

Beslut
Kommunfullmäktige antar Internatavgifter vid Grans Naturbruksgymnasium.

Ärendebeskrivning
Vid övertagandet av Grans Naturbruksgymnasium från Region Norrbotten så beslutades om 
en höjning av internatavgifterna eftersom de inte hade höjts på drygt 10 år. Det gjordes då en 
relativt försiktig höjning på grund av osäkerheten på elevtillströmningen och att stora delar av 
elevboendet behövde genomgå renoveringar.

Idag har Grans en stabil elevtillströmning och generellt har standarden på elevboendet 
förbättrats och ytterligare renoveringar är planerade. Det har därför nu gjorts en jämförelse av 
internatavgifter för de naturbruksskolor som har en liknande standard på elevboendet.

Internatavgifter helpension jämförande skolor 2019
Skola dubbelrum enkelrum
Vreta 3 050 3 800
Ökna 2 800 3 600
Forslunda 3 050  
Svalöfs 3 350 3 950
Torsta 2 900 4 000
Strömma 3 190 3 860
Medelvärde 3 058 3 710
 
Jämförelsen visar att Grans har en låg internatavgift och som ett led i att uppnå en ekonomi i 
balans för skolan så föreslås att internatavgiften höjs bilagt förslag. Höjningen beräknas ge en 
ökad intäkt på 300-400 tkr.
_________
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att höja avgifterna för internatet vid Grans 
Naturbruksgymnasium från och med höstterminen 2020 enligt förslag i bilaga.

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

Beslutsunderlag
 Internatavgifter vid Grans Naturbruksgymnasium
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§ 135
Riktlinjer för bebyggelse Piteå centrum
Diarienr 20KS193

Beslut
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för bebyggelse Piteå centrum.
 
Reservation
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), William Sandberg (M), Daniel Bergman (M), 
Charlotte Elworth (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2012-06-25, § 109, "Riktlinjer för bebyggelsen Piteå Centrum, 
Häggholmen, Piteå kommun". Riktlinjer är avsedda att prövas vart fjärde år. Aktuell 
revidering är den första.
 
De antagna riktlinjerna har i huvudsak fungerat väl i olika skeden av planerings- och 
byggprocesser. Förbättringar av kunskapsunderlag i form av stadsbyggnadsanalyser och 
fortsatt hög efterfrågan av storskaliga byggprojekt som förtätar stadskärnan motiverar 
aktualisering av riktlinjer. Målbilden är fortsatt en långsiktigt attraktiv central stadsmiljö för 
både Pitebor och besökare. "ÖP2030 Vårt framtida Piteå Planstrategier" anger ramar för 
gestaltningen av stadskärnan och implementeras i Riktlinjer.
 
Riktlinjer för bebyggelse ska tillsammans med riktlinjerna för uteserveringar, riktlinjer för 
skyltning, riktlinjer för Offentlig belysning bidra till att bevara och utveckla en attraktiv 
stadsmiljö i Piteå centrum.
 
En principiell förändring är att tillämpningsområdet föreslås utökas. Som resultat av att Piteå 
centrum har varit i en utökningsprocess har delområdena Häggholmen och Norrmalm 
kompletterats med delområden Västermalm och Övre Norrmalm.
 
En förändring avser dokumentets struktur. Riktlinjerna föreslås delas upp i generella riktlinjer 
som gäller hela Piteå centrum och specifika riktlinjer som gäller för respektive delområde. 
Revideringen innebär också att vissa riktlinjer föreslås utgå eller omformuleras. Nya 
ställningstaganden har medfört ett behov av nya riktlinjer.
_______
Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2020-04-27 § 67 reviderade riktlinjer för bebyggelse 
och överlämnade ärendet till Kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden
Brith Fäldt (V), Lage Hortlund (SD), Marika Risberg (C) och Jonas Lindberg (S): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag.
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Håkan Johansson (M): bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring i punkt 3.2.1. första 
punkten, att bebyggelse efter Storgatan inte bör överstiga +20 m över nollplanet, övrig 
bebyggelse inom Häggholmen kan byggas högre.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktiges 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
 

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för bebyggelse Piteå centrum
 §149 KS Riktlinjer för bebyggelse Piteå centrum
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§ 136
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
Diarienr 19KS461

Beslut
Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.

Ärendebeskrivning
Den 28 oktober 2019 gav kommunfullmäktige, efter en motion om arvode till vice 
gruppledare, kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag för revidering av 
Bestämmelserna för ersättning till förtroendevalda, som möjliggör delning av 
gruppledararvodet mellan flera personer.

Kommunledningsförvaltningen har utrett uppdraget och föreslår att följande mening förs in i 
”Bestämmelserna för ersättning till gruppledare” under § 9 Gruppledararvode:

Gruppledararvodet kan delas fritt mellan flera personer efter önskemål från respektive 
partigrupp.

Kommunledningsförvaltning föreslår även efter att ha jämfört med andra kommuners 
bestämmelser att § 3 om arvoden för sammanträden och § 4 om förlorad arbetsinkomst ändras 
så att över 4 timmar istället för över 3 timmar ska vara gränsen för att erhålla ett helt arvode 
för sammanträden eller motsvarande.

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
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

(40 of 497)



Sammanträdesprotokoll 41 (86)

Sammanträdesdatum
2020-06-22

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 137
Slutredovisning av Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt 
2019
Diarienr 20KS281

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av Slutredovisning av Samhällsbyggnadsnämndens 
investeringsprojekt 2019.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnad har upprättat förslag till slutredovisning av investeringsprojekt slutförda 
2019 enligt bilaga och föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget.
_______
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-27 § 65 att godkänna Slutredovisning av 
investeringsprojekt slutförda 2019 samt överlämna slutredovisningen till Kommunfullmäktige 
för kännedom.

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

Beslutsunderlag
 Slutredovisningsdokument 2019 - Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 138
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Diarienr 20KS55

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 32-33 §§, ska Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt, till 
Kommunfullmäktige vid två tillfällen per år.

Senaste redovisningen lämnades vid Kommunfullmäktiges sammanträde 16 december 2019, § 
304.

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade motioner och 
medborgarförslag.

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

Beslutsunderlag
 Obesvarade motioner 2020-05-27
 Obesvarade medborgarförslag 2020-05-27

(42 of 497)



Sammanträdesprotokoll 43 (86)

Sammanträdesdatum
2020-06-22

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 139
Avveckling av Bothnian Arc ekonomisk förening
Diarienr 20KS266

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avveckling av Bothnian Arc ekonomisk förening.

Kommunfullmäktiga stödjer bildandet av ny finsk ideell förening Bottenviksbåge Bothnian 
Arc rf.

Ärendebeskrivning
Bothnian Arc är en ekonomisk förening med syftet att regionen Bottenviksbågen ska 
utvecklas till norra Europas mest funktionellt integrerade gränsregion samt till Europeiska 
unionens nordligaste koncentration av industri, forskning och kompetens.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 
tillhandahålla medlemmarna tjänster inom områden som samhällsplanering, 
näringslivsutveckling, miljö och kultur, forskning och utbildning och marknadsföring.

Det pågår en förändringsprocess i föreningen där den nuvarande svensk Bothnian Arc 
ekonomisk förening avvecklas och för att fortsätta verksamheten bildas en ny finsk ideell 
förening Bottenviksbåge Bothnian Arc rf.

Förändringsprocessen har framskridit så långt att Bothnian Arc:s styrelse har den 20.2.2020 
beslutat om förslag till stadgar till den nya föreningen. Stadgarna har förhandsgranskats och 
godkänds av Patent- och registreringsstyrelsen (PRH).

När förening bildas skall enligt finska föreningslagen en stiftelseurkund upprättas och till den 
bifogas stadgarna. Stiftelseurkund ska undertecknas av minst tre stiftande medlemmar. Hittills 
har Luleå, Skellefteå, Haparanda och Bodens kommuner samt Uleåborg, Brahestad och 
Kalajoki städer och Meri-Lappi utvecklingscenter anmält sig som stiftande medlemmar. De 
stiftande medlemmarna bildar först föreningen och sedan kan de andra medlemmarna ansluta 
sig till föreningen.

Kommunledningsförvaltningen avser att återkomma i ett senare ärende om Piteå kommun ska 
bli medlem i den nya föreningen, Bottenviksbåge Bothnian Arc rf.

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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Beslutsunderlag
 Bottenviksbåge BothnianArc rf Stadgar
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§ 140
Motion (SLP) - Förenklat och förbilligat ansökningsförfarande vid 
valplatser
Diarienr 19KS264

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen om förenklat och förbilligat ansökningsförfarande vid 
valplatser.

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

att Piteå Kommun ansöker om gemensam uppställningsplats hos polismyndigheten när en 
sådan är behövlig utifrån vad som beskrivits i motionen.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund:
Vid val och kanske vid andra sammankomster där samtliga partier verksamma i 
kommunfullmäktige i Piteå behöver närliggande utrymme för uppställande av valstuga och 
liknande krävs tillstånd av Polismyndigheten.

Varje parti måste för närvarande ta sig till Polismyndigheten och lämna in en ansökan om t ex 
uppställande av valstuga och tillstånd att ta sig till platsen med erforderlig bil, transportfordon 
och därmed tillhörande attiraljer samt en tidsbeskrivning när uppställningsplatsen skall 
användas.

Varje parti måste också erlägga en summa pengar till polismyndigheten och dessutom åka till 
denna för att hämta tillståndet.

Samtidigt skall varje parti ha tillståndet i sin eventuella valstuga hela tiden för att detta ska 
kunna uppvisas och kontrolleras av polismyndigheten.

De markeringar för valstugornas placering som hittills erhållits på karta har varit högst 
otillfredsställande.

Systemet innebär en mängd onödiga transporter bara för att lämna in och hämta ut tillstånden. 
Det är nu tio partier som skall genomföra samma procedur och att belasta polismyndigheten 
med ett rent onödigt byråkratiskt förfarande är också onödigt. De kan sannolikt använda den 
tiden till bättre uppgifter.
Bättre vore att kommunen ansökte om ett gemensamt tillstånd hos polismyndigheten där 
gemensam uppställningsplats för typ valstugor kan ske. Fördelningen av exakta platser kan 
gruppledarna för partierna komma överens om genom lottning eller annat lämpligt förfarande.
__________
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Kommunfullmäktige har den 6 maj 2019 remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 26 juni 2019 § 136
Ordningslagen (1993:1617) styr ansökningsförfarandet för tillstånd för upplåtelse av offentlig 
plats. Ansökan lämnas till Polismyndigheten mot en handläggningsavgift om 700 kr. Ansökan 
kan ske digitalt via polisens hemsida, per post eller via lokal polisstation. Tillståndsbevis 
skickar polisen digitalt till sökandes e-postadress. Om sökande saknar e-postadress skickas 
beslutet per post, om inte sökande önskar att fysiskt hämta beslutet. Lagen styr också att 
tillståndsbevis ska kunna uppvisas vid kontroll.

Vid ansökan om tillstånd att använda offentlig plats, till exempel för uppförande av valbod, 
prövar polisen planerat arrangemang utifrån allmän ordning och säkerhet i övrigt. 
Polismyndigheten får meddela villkor som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet. 
Den som anordnar aktivitet på offentlig plats svarar för att det råder god ordning vid
aktiviteten. Till varje upplåtelse av offentlig plats följer ansvar och åtaganden. Det ska finnas 
en ansvarig fysisk person vid upplåtelse.

Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift (i detta fall för tillåtelse att framföra 
motordrivet fordon på Uddmansgatan/Byxtorget) lämnas med fördel in digitalt till 
Samhällsbyggnad, Fysisk planering. Det är även möjligt att skicka in ansökan per post eller 
fysiskt lämna in den. Samhällsbyggnads beslut om dispens ges i första hand digitalt. I 
samband med allmänna val tillåts upplåtelse för valbodar på Uddmansgatan, delen 
Prästgårdsgatan till Storgatan samt Rådhustorget. Samhällsbyggnad ansvarar för 
platsfördelning via lottning.

2018 genomfördes en översyn av befintliga platser för valbodar, i syfte att undersöka om 
valda platser är utrymmesmässigt lämpliga. Vid denna översyn bedömdes en yta vara för liten 
och denna har därför justerats. Övriga ytor uppfyller måttangivelser enligt kommunens 
riktlinjer.

I samband med antagandet av den senaste revideringen av kommunens ”Riktlinjer för 
offentlig plats och gaturum” har Samhällsbyggnad fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att 
utreda möjligheten för placering av valbodar.

Med anledning av ovan är det inte möjligt att kommunen gör en gemensam ansökan och 
därför föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att Kommunfullmäktige avslår motionen.
____________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 22 maj 2020
Samhällsbyggnads utredning av motionen visar att motionens yrkande inte är möjligt att 
genomföra varför Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag att kommunfullmäktige avslår motionen.
____________
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande:
”Valbodarna utgör en viktig funktion i informationen till allmänheten när det är val. Det är 
dock upp till varje parti att ta ställning till om man tycker det är värt arbetsinsatsen det 
innebär att bemanna en valbod. Kommunens inställning ska alltid vara att underlätta för 
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partierna i kommunfullmäktige att på ett bra sätt kunna möta kommuninnevånarna. Lagar och 
regler måste dock följas och det är inte rimligt att kommunen tar på sig partiernas ansvar 
för hur de ska bedriva valrörelse.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.”

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Anders Nordin (SLP), Petra Fojtikova (SLP) och Johnny Åström (SJV): bifall till motionen.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §169 KS Motion (SLP) - förenklat och förbilligat ansökningsförfarande vid valplatser
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§ 141
Motion (C) - Huskurage räddar liv och förebygger våld
Diarienr 18KS831

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen – Huskurage räddar liv och förebygger våld.
 
Reservation
Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD) och Ulf Lindeberg (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Marika Risberg (C) m.fl. har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

Piteå kommun inför Huskurage i kommunens bostadsbolag Pitebo samt verkar för att 
bostadsrättsföreningar och privata bostadsbolag gör detsamma

Piteå kommun bjuder in Piteås bostadsrättsföreningar och bostadsbolag och genomför 
utbildnings-och informationsinsatser så att implementering sker snarast.

Dessutom anförs i motionen:

Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare 
partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man.
I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra 
väggar. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av de fyra jämställdhetspolitiska målet och 
något som vi självklart vill bidra till. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är dock inte bara att 
uppfylla ett jämställdhetspolitiskt mål det är också att rädda liv.

Utöver våldet som vuxna utövar mot andra vuxna uppskattas det att 200 000 barn i Sverige 
upplever våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer 
våld. Våldet sker ofta i hemmet, bakom stängda dörrar, men det är inte en ursäkt för att låta 
bli att agera. Därför finns Huskurage.

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. 
Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen Nina 
Rung och Peter Svensson som arbetat i flera år med våldsförebyggande arbete. Metoden går 
ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg 
mot våra grannar då någon far illa. Det hela är alltså civilkurage, i husen där vi bor.
Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om 
att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. Policyn består av:

• Knacka på hos grannen.
• Vid behov hämta hjälp av andra grannar.
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• Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. Med 
Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet. Genom Huskurage vet utsatta 
även att det finns hjälp att få och de som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i 
det tysta. Detta leder till att vi tillsammans skapar en norm där vi agerar och hjälper både 
vuxna och barn till ett liv fritt från våld.

En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört Huskurage.
Centerpartiet i Piteå vill att Huskurage införs som norm i Pitebo, samt att vi verkar för att 
privata bostadsbolag inför Huskurage och att kommunen, t ex tillsammans med kvinnojouren 
och mansjouren, ansvarar för utbildningsinsatser och implementering av policyn.

Därmed kan vi förebygga våld och rädda liv.

Kommunfullmäktige har den 18 februari 2019, § 50, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
AB Pitebos yttrande, inkommit den 2 juni 2020.
PiteBo avser att göra följande:
Att föreslå styrelsen att anta Huskurage policy.
Att utbilda alla medarbetare i våldspreventivt arbete.
Att verka för att sprida kunskap om våldspreventivt agerande som hyresgäst[utöver det
som inom att anta policyn).

Ovan arbete var planerat till våren 2020 men vi har fått skjuta det framåt pga pandemin.

Den 26 maj var Peter Rung, initiativtagare till Huskurage, inbokad på PiteBos medarbetardag 
för utbildning med alla våra 45 medarbetare.

Den 31 mars skulle 6 medarbetare [bovärdar, bovärdsledare, vd) gå en bas- och 
handledarutbildning i våldspreventivt arbete anordnad av Hyresgästföreningen i samverkan 
med Borås Folkhögskola.

Båda dessa utbildningar har skjutits fram i tiden.

Motion kring detta ska ha skickats till PiteBo i mars 2019. Den har då av någon anledning inte 
ankommit eller förbisetts. Svar hade annars kommit med vändande post. Ovan aktiviteter har 
planerats utan vetskap om motionen.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 3 juni 2020
Kommunledningsförvaltningen anser att motionens förslag är bra. Våld i nära relationer är 
ofta känt av närboende. Arbete med att förebygga och förhindra våld i nära relationer är 
komplext. Huskurage kan hjälpa till både med att tydliggöra att våld aldrig är acceptabelt men 
även stoppa akuta händelser.

AB Pitebo, som är kommunens största bostadsägare, har påbörjat ett arbete med huskurage 
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vilket förhoppningsvis inspirerar andra bostadsföretag att göra samma sak. Kommunen bör i 
sitt förebyggande folkhälsoarbete tillsammans med Pitebo kunna hjälpa till med att sprida 
information.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att koordinera och samordna hur 
bostadsrättsföreningar och bostadsföretag kan hjälpa till med att motverka våld i nära 
relationer inom sitt bostadsbestånd.

______________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Motionären tar i motionen upp ett väldigt angeläget ärende. Vi har alla en moralisk 
skyldighet att motverka våld i nära relationer. Genom att tydliggöra vad man som närboende 
kan göra utan att själv utsätta sig för risk skapar vi inte bara en norm som motverkar våld utan 
kan även rädda liv i akuta fall. Detta är även en viktig jämställdhetsfråga då en absolut 
majoritet av våld i hemmet utövas av män mot kvinnor och barn.

Det är glädjande att Pitebo redan påbörjat ett arbete med husfrid och jag ser fram emot att 
följa det arbetet.

Jag tycker även att motionens intentioner bör ingå i kommunens folkhälsoarbete där Pitebos 
arbete kan användas som inspiration för andra bostadsägare och hyresgäster.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Marika Risberg (C), Håkan Johansson (M) och Petra Fojtikova (SLP): 
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Magnus Häggblad (SD): avslag till motionen.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
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§ 142
Motion (SLP) - Bort med befolkningsmålet, invandring löser 
ingenting
Diarienr 19KS265

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen - Bort med befolkningsmålet, invandring löser 
ingenting.

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

att all form av skrivning och fokusering på ett kvantitativt befolkningsmål tas bort ur alla 
program och istället ersätts med ett förhållningssätt och mål som baseras på den 
temperaturhöjning och de klimatförändringar som Piteå nu upplever och framöver kommer 
uppleva allt starkare.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund:
Utifrån den nya omvärldsanalysen som kommunledningskontorets tjänstemän utfört börjar det 
bli dags att förändra och förkasta samt ställa upp nya övergripande kommunala planer.

En av de allvarligaste feltänken som gjorts är att högprioritera befolkningsmålet för Piteå. 
Snart har man hållit på i tio år. Man har varit tvungen att nedgradera befolkningsmålet 46 000 
till 43 000 invånare år 2020. Målsättningen innebär att man tänker fel. Att man vill öka 
befolkningens storlek beror på att man desperat vill få in mer människor som betalar skatt för 
att klara av det som kallas "välfärden". Man beräknar att man både kvantitativa som 
kvalitativa resurser. Kompetensförsörjningen är allvarligt hotad.

Måttet är ett kvantitativt mått. Efter vår återkommande kritik tycks man ha ändrat det hela till 
att man vill ha mer människor i arbetsför ålder. Generellt gäller för kommunerna att man inte 
vill ha hit +75-pensionärer och inte heller de som inte på lite längre sikt skapar större 
skattekronor än vad de kostar. Åldersgruppen över 80 år innebär en kraftigt höjd kostnad för 
kommunen. Den statistik som finns visar att pensionärer mellan 65 - 75 år är en mycket god 
affär för kommunerna.

Generellt gäller att man helst vill ha höginkomsttagare.
Problemet för Piteå är att de som skall försörja de övriga invånarna minskar hela tiden.

Alla Sveriges kommuner, möjligtvis med undantag av de tre största städerna, har samma 
önskemål och alla arbetar intensivt med att få flera skattebetalare till sin kommunkassa. De 
flesta kommuner i Sverige, de med mindre invånarantal än Piteå, har allvarligare problem och 
större behov än vi i Piteå.
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Möjligheten att dränera folk från andra kommuner är dock uttömd. Från 1995 till 2015 ökade 
Piteås befolkning med 1514 invånare. Samtidigt minskade de tre övriga älv-kommunerna med 
1 157 invånare. Dessutom har alla Europas länder exakt samma demografisituation som 
Sverige förutom att barnafödandet är lägre i de flesta av länderna.

Vi kan inte fortsätta att bete oss moraliskt och etiskt förkastligt och locka med högre löner och 
andra förmåner för att få till oss de kvalificerade personer vi behöver. Hela Baltikum har t ex 
dränerats på läkare av Sverige och Finland. Men det löser ändå inte problemet med för få 
sysselsatta med löner så de kan betala det som benämns som "välfärden".

Följande text inom citat-tecken är från Martin Kolk, docent i demografi vid Stockholms 
Universitet och Institutet för framtidsstudier, har skrivit den fullständiga texten om detta se 
länk: https://www.svd.se/demograf-migration-kan-inte-losaproblemet

"Det är enbart en kortsiktig illusion när migration framstår som en demografisk lösning i 
Arbetsförmedlingens modell för sysselsättning och befolkning. Varför myndigheten 
presenterar missvisande modeller kring åldersstruktur och migration är svårt att förstå.

Demografer har sedan länge dokumenterat att ökad invandring inte kan balansera en 
åldersstruktur på sikt i ett land där medellivslängden ökar. De invandrare som 
Arbetsförmedlingen anser ska balansera en ökad andel äldre på 2020-talet börjar själva nå 
pensionsåldern på 2040-talet. Då behövs en ännu större grupp invandrare som ska balansera 
ökningen av nyblivna pensionärer, och processen upprepas varje generation med större 
nettoinvandring. Eftersom medellivslängden fortsätter att öka varje år måste dessutom 
invandringen i arbetsföra åldrar bli högre för varje extra levnadsår i den äldre befolkningen.

Att migrationens påverkan på den långsiktiga åldersstrukturen är ganska liten är välkänt i 
demografisk forskning. En rapport från forskningscentret Nordregio 2016 av Nora Sanchez 
Gassen och Timothy Heleniak illustrerar detta tydligt. I rapporten räknas ut hur mycket 
nettomigration som krävs för att hålla 2015 års åldersstruktur konstant i framtiden.

I Nordregios rapport görs vanliga demografiska framskrivningar, och forskarna visar att för 
att hålla Sveriges åldersstruktur år 2015 konstant fram till år 2080 så behövs 38,1 miljoner 
nettoinvandrare under perioden, och Sveriges befolkning 2080 blir 54,6 miljoner. Det rör sig 
alltså om en befolkningsökning på 450 procent. Åren kring 2080 behövs 1,5 miljoner 
nettoinvandrare varje år. Som jämförelse väntas världens befolkning öka med 47 procent till 
2080. Ökningen blir så stor eftersom migration har en liten effekt på en befolknings 
åldersstruktur till skillnad mot förändrat barnafödande. Givet den stora nettomigration som 
behövs för att behålla en konstant åldersstruktur brukar demografer anse att migration inte är 
en lösning för utmaningar kring förändringar i åldersstruktur.

Forskarna från Nordregio utgår i sina beräkningar från en stabil ålderskvot, medan 
Arbetsförmedlingen använder sig av en stabil kvot mellan den arbetande och inte arbetande 
befolkningen. Då Arbetsförmedlingen i sin rapport antar att det åldersspecifika 
arbetskraftsdeltagandet inte förändras i framtiden är beräkningarna i praktiken mycket 
snarlika. Arbetsförmedlingen stoppar sin analys redan 2030, det vill säga innan deras 
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hypotetiska invandrare har nått pensionsålder. Att migration framstår som en demografisk 
lösning i deras modell är därför enbart en kortsiktig illusion.

Att vi lever längre ska inte ses som ett problem utan som ett framsteg för mänskligheten. Den 
ökade medel-livslängden är en positiv utveckling som vi behöver anpassa samhället till. Det 
finns snarare två huvudsakliga alternativ som mer direkt kan hantera de problem som tas upp i 
rapporten med en stigande medellivslängd. Antingen arbetar vi längre och/eller mer vilket 
också uppmärksammas av Arbetsförmedlingen, eller så överför vi mer resurser från de som 
arbetar till pensionärer (via skatter eller sparande).

Migration kan naturligtvis fortfarande spela en viktig roll för att möta andra framtida 
utmaningar, men kan bara marginellt påverka problem med en förändrad åldersstruktur. Det 
bör även beaktas att invandrare även är utvandrare, och (i synnerhet arbetskraftsinvandrare) 
oftast kommer från länder med en skevare åldersstruktur och lägre barnafödande än Sverige.

Ett flertal kvalificerade demografer arbetar vid landets universitet som skulle kunna påpeka 
det orimliga i analyserna. Expertisen finns även hos utredningsgrupper på andra myndigheter 
och hos författarna till en rad statliga utredningar som Arbetsförmedlingen kunnat ta hjälp av. 
Varför Arbetsförmedlingen presenterar missvisande modeller kring åldersstruktur och 
migration som avviker från etablerad samhällsvetenskaplig forskning är svårt att förstå."

Rapporten med flera viktiga rapporter kan läsas på http://www.nordregio.org/

Sysselsättningsgraden visar hur stor andel av befolkningen inom en viss åldersgrupp som är 
sysselsatt. Andelen påverkas av konjunkturläget och hur väl arbetsmarknaden fungerar, men 
också av befolkningens åldersstruktur och hur många som utbildar sig. Inom EU var 
genomsnittet under 2017 en sysselsättningsgrad, 20-64 år, på 72,1 procent, vilket är nära 10 
procentenheter lägre än i Sverige. I åldersgruppen har Sverige EU:s högsta 
sysselsättningsgrad, 81,8%. Sysselsättningsgraden bland kvinnor i EU ligger på 66,4. Det är 
11,5 procentenheter lägre än bland män i samma ålder. Medan Sverige har den högsta 
kvinnliga sysselsättningsgraden inom EU på 79,8 procent.

De flesta forskare tycks vara överens om att man endast marginellt kan öka den allmänna 
sysselsättningsgraden. På SKLs (Sveriges Kommuners och Landsting) 2019-03-19 
ordförandekonferens framförde SKLs chefekonom ståndpunkten att bara en viss andel 
sysselsatta kan ökas i ålder 65+ men det är också ganska lite. Flyktingars och "nyanländas" 
utbildning och kunskap motsvarar vanligtvis inte de krav om såväl privata näringslivet eller 
den offentliga sektorn efterfrågar. Dessutom behövs många av de välutbildade 
krigsflyktingarna i sina hemländer för återuppbyggnad.
____________
Kommunfullmäktige har den 6 maj 2019 § 147 remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
____________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 2 juni 2020
Befolkningsmålet har funnit under lång tid. 2009 visade befolkningsprognosen att Piteås 
befolkning skulle vara i princip oförändrad 2018. Ett arbete påbörjades då tillsammans med 
företag och organisationer i Piteå under namnet Piteå – uthålligt och attraktivt. Ett av målen 

(53 of 497)



Sammanträdesprotokoll 54 (86)

Sammanträdesdatum
2020-06-22

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

var att nå 43 000 invånare till 2020. Sedan tillkom även målet om 46 000 invånare till 2030. 
Bakgrunden till målet var en uträkning för vilken befolkningstillväxt som krävdes för att 
behålla andelen arbetsför befolkning och därmed ett skatteunderlag som gav möjligheter till 
bibehållen välfärd.
Befolkningsmålet har inte vid något tillfälle haft ökad invandring som grund. Däremot har 
Piteå kommun haft som mål att ge de invandrare och andra inflyttare som kommit till 
kommunen ett gott mottagande och hjälpa dem att i möjligaste mån bli en del i 
samhällsgemenskapen i Piteå.

Gällande klimatmål har Piteå målet att samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. Klimatarbetet är ett fortgående arbete som tydliggörs ytterligare genom 
ledningsuppdraget att arbeta med Agenda 2030 vilket framkommer i riktlinjerna till VEP 
2021-2023. Piteå rankas redan idag som Norrbottens uthålligaste kommun och det kommer 
framgent att vara ett viktigt område att utveckla.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att befolkningsmålet ger en bra indikation på hur 
attraktiv kommunen är som helhet och tycker det bör vara kvar som ett av kommunens 
prioriterade mål. Därmed föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen avslås.
____________
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande:
Befolkningsmålet ger en bra helhetsbild över hur attraktiv Piteå kommun är i omvärlden. För 
Piteås del har arbetet med att vara en uthållig kommun såväl socialt som ekomimiskt och 
ekologiskt varit en viktig del i det arbetet. Arbetet med att ge möjligheter till 
vindkraftsutvecklingen i markbyggden är ett sådant exempel. Det ger tydliga klimateffekter, 
genererar arbetstillfällen och gör Piteå med omnejd mer attraktivt för energikrävande 
etableringar.

Piteå har traditionellt sett haft väldigt låg andel utlandsfödda, i och med den ökade 
invandringen 2015 har andelen ökat något men är fortfarande låg i ett Sverige perspektiv. 
Piteå ska ha en välkomnade attityd till alla som vill bosätta sig i vår kommun, de ska kunna 
känna att det är hit man kommer när man kommer hem.

Jag håller med motionären om att klimatarbetet är viktigt, vi ska göra vår del för att minska 
klimatförändringarna. Vi har gjort mycket men ska fortsätta vara aktiva inom klimatarbetet. 
Det betyder inte att vi ska sluta arbeta för att vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva 
i, utan det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta satsa på klimatförbättrande arbete. 
Därför föreslår jag att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Anders Nordin (SLP): bifall till motionen
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
 §171 KS Motion (SLP) – Bort med befolkningsmålet, invandring löser ingenting
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§ 143
Interpellation (C) - Svinn i produktionsköken
Diarienr 20KS165

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen - Svinn i produktionsköken, besvarad.

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

Naturvårdsverket och Miljömålsrådet har uppmärksammat behovet av åtgärder för att minska 
svinn i livsmedelskedjan. Naturvårdsverket har dessutom i en rapport (5979-Minskat svinn i 
skolkök) påvisat matsvinnets negativa effekter när det gäller ekonomi, miljö och avfallets 
hantering. När"vi talar om matsvinn, avses inte skal och ben eller stölder, utan svinn som 
uppstår vid produktion av måltider i kommunens produktionskök.
Matsvinn uppstår i många led, tex avskrap från tallrikar och att rester följer med 
avloppsvattnet när de diskas ur osv. Den här interpellationen handlar om det svinn som 
uppstår i produktionsköken och mottagningsköken, det vill säga den mängd mat som kastas 
för att tex bäst-före-datum passerats eller att det är för kort hållbarhet för att distribuera ut 
maten till kund, mat om inte varit ute I serveringen, överbliven mat eller för att en kantin 
öppnats men merparten är kvar.

1. Hur stor mängd överbliven mat kastas i snitt per dag på våra tillagningskök resp 
mottagningskök?

2. Hur stor mängd mat kastas i snitt per dag därför att maten varit uppvärmd så resten 
därmed måste slängas?

3. Vad kostar matsvinnet sammantaget med arbetstid, råvarukostnad, användning av 
utrustning mm?

4. Uppmärksammas och tydliggörs mängden svinn för personalen?
5. Ändring i matbeställning ska ske tre veckor före måltiden ska ätas. Hur bedömer du 

risken att det beställs mat för säkerhets skull, i och med att det är svårt att förutse så 
lång tid i förväg?

6. Då uppvärmning tar lång tid och tillagningsköken har slimmad bemanning, hur 
bedömer du risken att all levererad mat värms på en gång för säkerhets skull? Hur 
mycket mat slängs på grund av det?

7. Hur många mil körs varje vecka för att leverera ut maten till mottagningskök och till 
hemtjänsten?

-------
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.
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-------
Fastighets- och Servicenämndens ordförande Marita Björkman-Forsman (S) hade inte 
möjlighet att besvara interpellationen vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-05-18. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-18 § 71 att interpellationen om möjligt besvaras vid 
nästa sammanträde.
-------
Svar från Fastighets- och Servicenämndens ordförande Marita Björkman-Forsman (S)
Innan jag svarar på frågorna vill jag kort redogöra för hur maten produceras i Piteå kommun 
till förskolor, skolor, särskilda boenden, ordinärt boende och andra som får mat av oss 
exempelvis daglig verksamhet och gruppboenden.
 
Fastighets- och servicenämnden har ansvar för maten till förskolor/skolor, särskilda 
boenden, daglig verksamhet och gruppboenden i Piteå kommun.
 
Kost- och servicenämnden har ansvar för maten till ordinärt boende i Piteå kommun samt 
särskilda boenden och ordinärt boende i Luleå kommun.
Idag har vi 4 produktionskök, 5 tillagningskök, 48 slutberedningskök.
Vi levererar mat till

 ca 9 000 personer per dag i förskolan/skolan o gymnasiet
 ca 2 300 personer per dag till särskilda boenden varav till Luleå kommun ca 1 700 

portioner.
 ca 450 personer per dag till ordinärt boende varav till Luleå kommun ca 300 portioner
 ca 50 personer per dag till daglig verksamhet och gruppboenden

 
Det finns tre typer av svinn; kökssvinn, tallrikssvinn och serveringssvinn.
Vår ambition är att ta ett helhetsgrepp och följa upp matsvinnet enligt den nationella 
mätmodell som Livsmedelsverket tagit fram och minska matsvinnet med 50 % till 2030. Vi 
har genomfört en provmätning v 22 där vi under tre dagar mätt tallrikssvinnet, 
serveringssvinn och hur mycket mat som hamnat i magen. Syftet med denna mätning var att 
se om blanketten för mätning var lätt att fylla i och att personalen förstod instruktionerna. 
Materialet är inte analyserat och sammanställt.
 
Syftet 2020 är att finna en bra modell för att följa upp matsvinn i samtliga 
verksamheter.
Det varierar mellan våra kök på vilket sätt och hur ofta matsvinn mäts;

 Vid slutberedningsköket i Svensby skola mäts matsvinn dagligen.
 Öjebyns produktionskök mäter kökssvinnet dagligen.
 Strömbackas produktionskök mäter serveringssvinnet dagligen.

Januari och februari mätte Strömbacka även tallrikssvinnet som var 29,7g per ätande i 
genomsnitt. 

 Matsvinnsmätning av tallrikssvinn och serveringssvinn har skett vid Kullenskolan 
med utgångspunkt från en motion. Resultatet där visade att det genomsnittliga 
tallrikssvinnet per ätande var ca 27 g och serveringssvinnet var i genomsnitt ca 30 g.
 

Så till de konkreta frågorna - jag utgår från att interpellationen avser matsvinn inom båda 
nämndernas ansvarsområden.
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1. Hur stor mängd överbliven mat kastas i snitt på våra tillagningskök 
respektive mottagningskök?
Vi har ingen samlad statistik på detta idag. Planeras för mätning i alla kök under vecka 
38 och vecka 46 år i höst. Efter mätningen kommer statistik redovisas.
 

2. Hur stor mängd mat kastas i snitt per dag därför att maten varit uppvärmd så 
resten därmed måste slängas?
Vi har ingen samlad statistik på detta idag då mätningen av matsvinn ser olika ut.
 Jag hoppas att kunna besvara frågan efter höstens mätningar
 

3. Vad kostar matsvinnet sammantaget med arbetstid, råvarukostnad, användning 
av utrustning mm?
Då ingen samlad statistik finns rörande matsvinnet idag går frågan inte att besvara.
 

4. Uppmärksammas och tydliggörs mängden svinn för personalen?
Minskat matsvinn är ett fokusområde 2020 där vi arbetar och uppmärksammar 
området. Dialog förekommer vid samtliga arbetsplatsträffar (APT) om att vara 
observant och verka för minskat matsvinn.

Mätning sker vid enstaka enheter idag, några kök mäter kontinuerligt och några mäter 
vid enstaka tillfällen. Kökssvinn kommer att kunna jämföras mellan våra olika kök i 
relation till nationella resultat efter måltidsservice mätningar. Personalen justerar sina 
portions-beställningar utifrån erfarenhet från respektive enhet för att minska svinnet.

På menyn förekommer ”Kökets val” kontinuerligt t ex under lov där mat, som inte 
förbrukats tas tillvara.
 

5. Ändring i matbeställning ska ske 3 veckor före måltiden ska ätas. Hur bedömer 
du risken att det beställs mat för säkerhets skull, i och med att det är svårt att 
förutse så lång tid i förväg?
Matbeställning läggs 4 veckor i förväg med möjlighet att göra förändringar fram till 8 
dagar innan servering. Matbeställning läggs utifrån ex. aktuellt barnantal vid 
beställning. Beställd mat slutbereds utifrån åtgången där så är möjligt. Ja det finns en 
risk att överbeställning kan förekomma. Diskussion om den frågan förs med 
äldreomsorgen bland annat. Vi är också beroende av att ex förskolan och skolan 
meddelar avvikelser från schema, närvaro mm.
 

6. Då uppvärmning tar lång tid och tillagningsköken har slimmad bemanning, hur 
bedömer du risken att all levererad mat värms på en gång för säkerhets skull? 
Hur mycket mat slängs på grund av det?
Tillagningskök får inga leveranser utan har egen tillagning av mat. De är små enheter 
med stora möjligheter att justera mängden till det aktuella barnantalet. Tillagningskök 
finns idag i Blåsmark, Jävre, Sjulsmark och Alter. Dessutom förbereds ett 
tillagningskök på Christinaskolan.
 

7. Hur många mil körs varje vecka för att leverera ut maten till mottagningsköken 
och till hemtjänsten?
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Vi har efterfrågat detta hos vår transportör men de kan inte redovisa en 
sammanställning på antal mil enl frågan. I upphandlingen behöver inte transportören 
redovisa antal mil som ska köras för att fullgöra uppdraget. Däremot har jag uppgifter 
på att kostnaden för utkörning till socialtjänsten är ca 6 kr/portion och till 
förskola/skola är 1 kr/portion.

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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§ 144
Interpellation (SLP) - Coronavirusets spridning på äldreboendena i 
Piteå
Diarienr 20KS228

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen - Coronavirusets spridning på äldreboendena i 
Piteå, besvarad.

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). I interpellationen anförs följande:
 
En av anledningarna till att vissa regioner fått relativt bra kontroll över spridning, d v s 
utplaning av smittkurvan, av Corona-viruset är att man mycket tidigt införde besöksförbud på 
sina äldreboenden. Först när regeringen beslutade om ett rent besöksförbud den 30:e mars, 
med verkställighet från 1:a april, för besök på äldreboenden valde Piteå att stänga sina. 
Arbetsgivaren har ett klart arbetsgivaransvar att skydda sina anställda för skador, risker och 
sjukdomar.
 
”Arbetsgivare har ansvar för att systematiskt undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att 
anställda kan arbeta säkert. I den rådande Coronapandemin innebär arbetsgivarens ansvar, 
bland annat, att se till att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och att den utrustning 
som används är säker.” (Arbetsmiljöverket).
 
Folkmyndigheten har intensivt sedan den 13:e mars förespråkat att vi skall och måste skydda 
de äldre och de i riskgrupperna med all kraft vi förmår. Smittspridningen måste ske i långsam 
takt så vi inte belastar sjukvården så den kollapsar.
 
1. Varför följde man inte rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten dagligen gav efter 
den 13:e mars?

2. Varför har man inte sett till att det funnits adekvat skyddsutrustning för den personal som 
arbetar på äldreboendena?

3. Varför har inte hemtjänsten fått tillgång till adekvat skyddsutrustning?

4. Har man gett personalen på äldreboenden och i hemtjänsten adekvat och tillräcklig 
utbildning för att minimera riskerna med Corona-spridning?

5. Hur har smittan kommit in i äldreboenden i Piteå?
 
6. Socialstyrelsen har under de senaste fem åren påpekat för regioner och kommuner att de 
har för lite beredskap, typ skyddsutrustning, för kommande epidemier. Mers, sars, 
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fågelinfluensan, asiaten och hongkong var pandemier som i liten (de tre första) eller i stor 
utsträckning drabbade Sverige. Folkhälsomyndigheten tror att en andra våg av denna Corona-
epidemi kan komma till hösten. Vilka åtgärder har du tänkt vidta för att minimera 
smittspridningen för denna eventuella nya våg och kommande pandemier?
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-19 § att interpellationen får ställas till 
Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Pettersson (S) som om möjligt 
besvarar interpellationen vid nästa sammanträde.
--------
Svar på interpellation från Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Pettersson (S)
 
1. Varför följde man inre rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten dagligen gav efter 
den 13:e mars?
Vi har i nära samarbetet med smittskyddsläkare och kommunens stabsledning följt de 
rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gått ut med. Vad gäller besöksförbud på 
Särskilt boende diskuterades den frågan med vår smittskyddsläkare utifrån att den tidigare 
lagtexten innebar att det enbart var han som hade juridiskt stöd att besluta om detta. I samråd 
med honom begränsade vi istället besökstiden och införde entrèvärdar på samtliga särskilda 
boenden under tidsperioden 27/3 fram till att beslutet om ett nationellt besöksförbud på 
särskilt boende fattades 1/4.

Gällande Folkhälsomyndighetens rekommendation om att arbeta hemifrån när så var möjligt 
har vi hållit samma linje i den frågan som kommunen haft som generell hållning d.v.s. att det 
görs upp i samråd med närmsta chef. En av de största utmaningarna för oss har varit att 
säkerställa att vi har haft bemanning för den Hälso- och sjukvård, vård och omsorg samt 
myndighetsutövning som vi som kommun är skyldig att bedriva. Detta har inneburit att det 
gjorts en hållbarhetsanalys där verksamheter prioriterats och där vi även identifierat var 
personal kan omfördelas utifrån svårigheter att lösa nödvändig bemanning för att säkerställa 
våra lagstadgade skyldigheter.

Vi har fokuserat mycket på att informera om FoHM uppmaningar om att följa basala 
hygienrutiner och det har varit ett återkommande och viktigt budskap i all vår interna 
kommunikation både i linjeorganisationen, via nyhetsbrev samt via den särskilda sida som vi 
skapat på Insidan specifikt i syfte att sprida information om Covid-19 till våra medarbetare 
och chefer. På samma sätt har vi hanterat FoHM instruktioner om egen sjukdom, 
symptomfrihet och rekommendationer angående återgång till arbete.
 
2. Varför har man inre sett till att det funnits adekvat skyddsutrustning för den personal som 
arbetar på äldreboendena?
Vi har sedan 20/3 haft en organisation för att samordna skyddsutrustning inom vår 
förvaltning. Uppdraget har varit att säkerställa att vi haft tillgång till nödvändig 
skyddsutrustning. Leveranser av skyddsutrustning har kommit från Länsservice samt att vi 
gjort egna inköp av externa leverantörer. Däremot har vi precis som de övriga kommunerna 
samt regionen inte kunnat ha den lagerhållning som vi varit van vilket innebär att respektive 
arbetsplats kunnat ha en egen lagerhållning. Vi har hela tiden haft den skyddsutrustning som 
varit nödvändig för de närmsta 48 h enligt de centrala beslut som tagits i regionen. Den 
organisation som vi skapat för att säkerställa detta har gjort dagliga rapporteringar, 
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beställningar samt haft en beredskap för att snabbt kunna omfördela skyddsutrustning via 
enheter och avdelningar vid behov. Vi har även vid akut brist haft möjlighet ansöka om stöd 
både från länsservice och socialstyrelsen vilket varit möjligt både kvällar, nätter och helger. 
Detta har vi hittills inte varit i behov av att göra då den skyddsutrustning som vi varit i behov 
av funnits att tillgå. I dagsläget är tillgången på skyddsutrustning betydligt bättre vilket 
inneburit att vi idag kan ha viss lagerhållning på de olika arbetsplatserna.
 
3. Varför har inte hemtjänsten fått tillgång till adekvat skyddsutrustning?
Se svar 2.
 
4. Har man gett personalen på äldreboenden och i hemtjänsten adekvat och tillräcklig 
utbildning för att minimera riskerna med Corona spridning?
Inom ordinärt boende har all personal gått webbaserad utbildning i två steg från Karolinska 
Institutet som innefattar basal vårdhygien, korrekt användning av skyddsutrustning, 
smittspridning av droppsmitta så som covid-19 samt det man vet i dag om smittan. Chefer har 
också fått en särskilt utbildning via hemsjukvården på 2 timmar. Vi har arbetat med att nå ut 
med riktlinjer och även med bildstöd till såväl brukare som personal i våra verksamheter. 
Personalen på SÄBO har fått ta del av NLL+ samlade information och uppdatering om Covid-
19. De har även fått utbildning i basal hygien, användningen av skyddsutrustning via 
webbutbildning från Karolinska institutet och Region Norrbotten

Våra medarbetar har även getts möjlighet att träna på att ta på sig/ta av sig skyddsutrustningen 
för att känna sig trygg i hur man går tillväga.
 
5. Hur har smittan kommit in i äldreboendena i Piteå?
Det är svårt för att inte säga omöjligt att säga hur smittan kommit in på Särskilda boenden, det 
första konstaterade fallet hade vi innan besöksförbudet infördes.
 
6. Socialstyrelsen har under de senaste fem åren påpekat för regioner och kommuner att de 
har för liten beredskap, typ skyddsutrustning, för kommande epidemier. Mers, sars, 
fågelinfluensen, asiaten och hongkong var pandemier som i liten (de tre första) drabbade 
Sverige. Folkhälsomyndigheten tror att en andra våg av denna corona- epidemi kan komma 
till hösten. Vilka åtgärder har du tänkt vidta för att minimera smittspridning för denna 
eventuella nya våg och kommande pandemier?
Det är av största vikt att all personal fortsätter med basal vårdhygien i samtliga verksamheter. 
Vi kommer att fortsätta kommunicera allvaret i situationen och uppmana till uthållighet och 
följsamhet till basala hygienriktlinjer samt att de riktlinjer och rekommendationer som 
kommer från FoHM och smittskyddet efterföljs. Ett arbete är gjort med att dela upp 
vikariepool i tre områden för att begränsa antalet brukare som våra medarbetare arbetar hos. 
Beredskap för Kohortvård finns inom våra verksamheter för att minska smittspridning vid 
konstaterad smitta. Efter att denna pandemi är över kommer arbetet att analyseras för att dra 
lärdomar av vad som vi gjorde rätt och vad vi hade kunnat göra annorlunda.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 145
Medborgarförslag - Förbättra balansen i stadens parkmiljöer
Diarienr 19KS231

Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget - Förbättra balansen i stadens parkmiljöer.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag rubricerat förbättra balansen i stadens parkmiljöer. 
Förslagsställaren yrkar följande:

Gör om gamla järnvägsområdet till en stor park. Parken ska vara till för att balansera upp 
stadens förtätning av bostäder och ge västra delen av staden ett stort rekreationsområde. I 
medborgarförslaget anförs även att befintliga gamla fina träd i järnvägsområdet bevaras samt 
att Källboparken i närheten av järnvägsområdet får vara kvar som den är idag.
__________
Kommunfullmäktige har den 6 maj 2019, § 152, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, antaget 11 december 2019, § 203
Samhällsbyggnad anser att medborgarförslaget tar upp relevanta frågor rörande 
stadsplaneringen. Samhällsbyggnad delar förslagsställarens uppfattning om att stadskärnan 
behöver en jämvikt av grönytor med rekreativa värden. Det innebär att befintliga parker 
såsom Källboparken ska bevaras.

Planeringen av den nya stadsdelen ”Västermalm” är påbörjad. I dagsläget är dock arbetet 
pausat. Inriktningen har hittills varit en utökning av stadskärnan med kvartersbebyggelse. I 
nuläget finns inget färdigt förslag framtaget som kan ge svar på hur mycket yta av den 
framtida stadsdelen kommer att utgöra parkyta. En omvandling av hela bangårdsytan till en 
park har inte varit aktuellt. Samhällsbyggnad tar med sig förslagsställarens idéer i 
planeringsarbetet för att inom omvandlingsområdet uppnå en så bra balans som möjligt 
mellan byggbar mark och grönytor.

Däremot pågår ett konkret planeringsarbete för ett klimatanpassningsmagasin i skogsdungen 
längs med Bullerviksvägen (rättelse Bergsviksvägen). Det är ett så kallat fördröjningsmagasin 
som behövs för att skydda stadskärnan från översvämningar till följd av klimatförändringens 
ökade nederbördsintensitet. Magasinet kan liknas vid ett stort dike och tanken är att utforma 
det som en attraktiv park som ger ett mervärde till staden. Byggande av detta magasin 
kommer att föregås av ett detaljplanearbete. Avsikten är att spara de befintliga träden i den 
mån det går.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 2020-06-01
Stadsnära parkmiljöer är viktigt för en attraktiv stad. Järnvägsområdet är fortfarande i drift så 
möjligheterna till byggnation och beredning av marken är ytterst begränsad. Samhällsbyggnad 
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håller på med en tidig förberedande planering. Kommunledningsförvaltningen håller med 
förslagsställaren om att det är viktigt att det även ryms grönområden på området, där det 
planerade klimatanpassningsmagasinet längs Bergsviksvägen kan vara en del i det. Det är 
dock i dagsläget för tidigt att bestämma var och hur grönområden och parkmiljöer ska vara, 
varför kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande.
”Västermalm är ett utvecklingsområde av stor vikt då det är det enda naturliga området att 
expandera den centrala staden. I en framtida planering av området håller jag med 
förslagsställaren om att det är viktigt att beakta grönområden och parkmiljöer så att området 
blir attraktivt och knyter ihop staden med omkringliggande bebyggelse. Det inlämnade 
förslaget är väldigt specifikt och lämnar lite utrymme för stadens expansion. I den framtida 
planeringen av området är det viktigt att många ges möjlighet att ge sin syn på hur området 
ska utformas. Samhällsbyggnad har angett att de tar med sig idéerna i sitt framtida arbete med 
planering av området. Jag föreslår utifrån att det i dagsläget är för tidigt att bestämma 
utformning av området att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.”
--------
Förslagsställare har tackat nej till att delta vid sammanträdet.
 
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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§ 146
Medborgarförslag - Lekpark på Norra Rosvik
Diarienr 19KS416

Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om lekpark på Norra Rosvik.
 
Reservation
Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD), Ulf Lindeberg (SD) och Ulf Lindström 
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifallsyrkande till medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag rubricerat enligt ovan med följande förslag:

Vi föreslår att kommunfullmäktige tillför medel till Kultur- och Fritidsnämndens budget i 
syfte att möjliggöra ett uppförande av en lekpark på Norra Rosvik

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund
Det finns idag ingen kommunal lekplats i Norra Rosvik. Det tycker vi som skriver under detta 
förslag borde finnas ha då det bor väldigt många barnfamiljer här och området fortfarande 
genomgår en generationsväxling med ytterligare potential för fler boende barn i framtiden. Av 
85 fastigheter har drygt 30 stycken genomgått ägarbyten de senaste 10 åren, framförallt till 
familjer med barn, eller par som efter detta fått barn.

Vi noterar att Piteå kommun vid ett par tidigare tillfällen har avslagit medborgarförslag i detta 
ämne, men vill med detta förslag utveckla vår talan tydligare.

Vår bedömning
De flesta av oss som bor i på Norra Rosvik har valt att bo här för den mycket goda 
livskvalitén, det är nära till skog och grönområden, trafiken är begränsad, grannsämjan och 
gemenskapen är god. I Rosvik finns idag några lekparker, men samtliga är placerade i byns 
södra del. För de större barnen kan det kanske fungera att ta sig dit och ha dessa som en 
samlingspunkt, men då måste barnen trots detta passera vägar med relativt hög trafikmängd. 
Som exempel redovisar trafikverket att Lulevägen, vilken barnen måste passera för att komma 
till lekplatserna på Perjonsvägen eller Norsvägen har en årsmedeldygntrafik om drygt 1000 
fordon. Vem vill skicka iväg ett barn i 5-7 års åldern över en sådan väg på egen hand, som 
dessutom saknar fartdämpande övergångsställen? Utöver detta måste också Rosån passeras, 
och vi är flera föräldrar som ser risker med att barnen faktiskt stannar till för att leka vid 
någon av passagerna över vattnet.

I kommunens lekparksplan definieras lekparkernas upptagningsområde som det område ett 
barn kan röra sig i utan att korsa någon större trafikled eller annan barriär. Vi anser att det 
finns uppenbara sådana barriärer för våra barn. Vi vill också poängtera att de övriga 
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delområdena i Rosvik, vilka är avskurna från varandra av vägar med hög trafik, har varsin 
lekpark.

Alternativet för oss som föräldrar på Norra Rosvik är att följa med barnen till lekparken som 
för de med kortast sträcka är ganska precis 800 meter och för de med längst sträcka knappt 
1600 meter. Detta kan naturligtvis göras, men med nackdelen att det blir ett projekt och därför 
mindre sannolikt att möjligheten faktiskt nyttjas.

Våra barns lek sker i vårt tycke i alldeles för stor utsträckning på gatorna i dagsläget. Även 
om gatorna är lågtrafikerade och de allra flesta trafikanter visar förståelse för och hänsyn till 
att barn leker där, ändå utgör en betydligt större risk än vad en samordnad kommunal lekpark 
skulle göra.

I Norra Rosvik bor det idag totalt 232 personer, varav 47 barn i lekplatsålder (vilken vi 
bedömer vara under 12 års ålder). Detta gör att Norra Rosvik ensamt skulle kunna utgöra 
underlag för att vara en egen tätort i kommunen. En lekplats på Norra Rosvik skulle betyda att 
det tillskapades en naturlig samlingsplats och en större social gemenskap för både vuxna och 
barn på Flintavägen, Marmorgränd, Kvartsgränd, Jakobsbacken och Skiffervägen. Det skulle 
samtidigt också öka attraktiviteten för vår del av byn med allt positivt det också innebär för 
Piteå kommun sammantaget.

Vi vill också understryka att slingan runt Skiffervägen-Marmorgränd idag är ett populärt 
promenadstråk även för de boende i Södra Rosvik, och en lekpark på Norra Rosvik skulle 
därför också bidra till ett större socialt utbyte totalt sett i byn.

Vi föräldrar på Norra Rosvik är beredda att åta oss skötseln av en lekpark.
Vi ser flera möjliga placeringar av en sådan lekpark, och diskuterar gärna detta mer i detalj 
med kommunen.
__________
Kommunfullmäktige har den 24 juni 2019, § 198, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning.

__________
Kultur och fritidsnämndens arbetsutskotts yttrande, antaget den 5 november 2019, §19
Bakgrund
1993 och 1997 genomfördes en utredning kring kommunens lekområden. Syftet var att 
reducera antalet för att möta sparbeting. För norra Rosviks del innebar detta att lekmiljön 
på Marmorvägen lades ner. Lekytorna på Flintavägen och Skiffervägen drevs av 
villaföreningar.

Detta innebär att parkavdelningen besiktar utrustningen och att föreningen åtgärder eventuella 
fel utan ekonomisk ersättning från kommunen. Villaföreningarna fungerade väl under en tid, 
men intresset och engagemanget falnade. Villaföreningarna underhöll inte lekutrustningen 
och slutligen fanns det ingen boende som var ansvarig i föreningarna. Detta ledde till rivning 
av Skiffervägen (år okänt) och slutligen av Flintavägen år 2016.
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Nuläge
När det gäller drift av lekmiljöer har inget förändrats sedan 1997. I dag finns det inga drift- 
eller investeringsmedel till att utöka antalet lekmiljöer i kommunen. De investeringsmedel 
som parkavdelningen äskar i lekparksplanen är endast till för att renovera befintliga 
lekmiljöer, ej för att inrätta nya. Lekparksplanen innehåller endast investeringsmedel ej 
resurser för drift.

För barnen på norra Rosvik, och därigenom även för föräldrarna, vore det en fördel med en 
lekmiljö på norra Rosvik. Det är inte idealt att denna sida av Lulevägen saknar lekmiljö. 
Förvaltningen anser att det i första hand bör finnas basutrusning för de yngre barnen. Denna 
typ av lekmiljö benämner förvaltningen som lekyta. En basutrustning består av gunga, 
rutschkana och gungdjur eller liknande.

Förvaltningen förespråkar kommunal drift av en eventuell tillkommande lekyta på norra 
Rosvik. Detta för att tillse att lekutrustningen underhålls oavsett hur många yngre barn det 
finns på området. Vår erfarenhet är att det inte är långsiktigt hållbart att ålägga de närboende 
driftansvaret.

För att möjliggöra att en lekyta upprättas på norra Rosvik krävs medel både för investeringen 
i att anlägga en lekyta och för driften av den samma. Utan extra resurser är det inte möjligt att 
hörsamma medborgarförslaget. Förvaltningen anser inte att medel skall tas från de 
investeringsmedel som nämnden äskar om i lekparksplanen eftersom dessa resurser avser 
modernisering av redan befintliga lekmiljöer.

Arbetsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta bifall av medborgarförslaget under 
förutsättning att pengar anslås för drift och investering av en lekyta på norra Rosvik.
___________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 1 juni 2020
Kultur och fritidsnämnden har två gånger tidigare, senast i april 2019 avslagit 
medborgarförslag om lekparker på Norra Rosvik. Motiveringen har varit att det finns 3 
lekmiljöer i Rosvik och att budget för ändamålet inte funnits. Kultur och fritidsnämnden har 
inte heller äskat medel i budget 2021, utöver lekparksplanen, för lekplatser i Rosvik. 
Kommunledningsförvaltningen tycker det är en viktig princip att nyinvesteringar tas i den 
ordinarie budgetberedningen för att kunna vägas mot andra behov som finns inom 
kommunen.

Behoven av lekplatser kan över tid förändras och Kommunledningsförvaltning anser att det är 
Kultur och fritidsnämnden som är bäst skickade att bedöma hur de medel som finns till 
förfogande för lekplatser ska fördelas. Därför föreslår Kommunledningsförvaltningen att 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget men uppmanar Kultur och fritidsnämnden att 
inom ramen för lekparksplanen se över behovet av lekparker i Rosvik som helhet.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande:
”Behovet av lekplatser förändras över tid vilket inte minst Kultur och fritidsnämndens 
yttrande visar, där man tvingats montera ner lekplatser i Norra Rosvik så sent som 2016. 
Kommunen har ett högt tryck på investeringar där behoven många gånger överstiger de 
tillgängliga resurserna, vilket gör det extra viktigt att behoven kan vägas mot varandra i en 
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samlad budgetprocess. I Lekparksplanen som funnits sedan 2010 bör Kultur och 
fritidsnämnden följa de behov som finns och i möjligaste mån anpassa utbudet efter detta. Jag 
förslår därför att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget samt uppmanar Kultur och 
fritidsnämnden att inom ramen för lekparksplanen se över behoven av lekplatser för Rosvik 
som helhet.”

---------
Förslagsställare Pontus Grahn lämnar yttrande vid sammanträdet.
Befolkningen i byn har ökat vilket ökar efterfrågan på lekplatser. Nuvarande lekplatser är för 
långt ifrån bostadsområdena och vägar och passage över Rosån är riskfaktorer för barnen.
 
Yrkanden
Anders Lundkvist (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Johnny Åström (SJV) och Magnus Häggblad (SD): bifall till medborgarförslaget.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktiges 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
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§ 147
Anmälda delgivningar
Diarienr 18KS1

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av anmälda handlingar.

Anmälda delgivningar
 § 47 Regionfullmäktige 2020-04-21 Val av ersättare i Norrbotniabanan AB (dnr 20KS1-10)

 Granskningsrapport - Granskning av upphandling slutdokument (dnr 20KS306-1)

 Granskningsrapport - Granskning av upphandling (dnr 20KS306-2)

 Förvaltningsrättens dom i överklagan av Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-23 § 214 Val av Nämndemän 
vid Luleå Tingsrätt 2020-2023 (dnr 20KS316-1)

 Överklagan - Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 §§ 236-242 samt §§ 244-245 (dnr 20KS318-1)

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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§ 148
Fyllnadsval av ledamöter och ersättare - Barn- och 
utbildningsnämnden 2019-2022
Diarienr 18KS605

Beslut
Kommunfullmäktige utser Niklas Lundgren (S) ledamot i Barn- och utbildningsnämnden för 
resterande del av mandatperioden.
 
Kommunfullmäktige utser Samuel Pettersson (S) och Saga Jonsson (S) till ersättare i Barn- 
och utbildningsnämnden för resterande del av mandatperioden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2020-05-18 § 95 Jonas Skölds (S) avsägelse från uppdraget 
som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden. Fyllnadsval kvarstår.
--------
Socialdemokraterna nominerar nuvarande ersättare Niklas Lundgren (S) till uppdraget som 
ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.
 
Dessutom nomineras Samuel Pettersson (S) och Saga Jonsson (S) till nya ersättare i nämnden.

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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§ 149
Fyllnadsval av ledamot tillika ordförande (oberoende) i Trähallen AB
Diarienr 19KS174

Beslut
Kommunfullmäktige utser Linda Rosén (oberoende) till ny ledamot tillika ordförande i 
Trähallen AB till årsstämman 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2020-05-18 § 103 Tomas Lejons (oberoende) avsägelse från 
uppdraget som ledamot tillika ordförande i Trähallen AB från och med 2020-06-08. 
Fyllnadsval kvarstår.
_______
Socialdemokraterna nominerar Linda Rosén (oberoende) till ny ledamot och ordförande.

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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§ 150
Fyllnadsval av ledamot tillika ordförande (oberoende) i Norrfab i 
Piteå AB
Diarienr 19KS104

Beslut
Kommunfullmäktige utser Linda Rosén (oberoende) till ny ledamot tillika ordförande i 
Norrfab i Piteå AB till årsstämman 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2020-05-18 § 102 Tomas Lejons (oberoende) avsägelse från 
uppdraget som ledamot tillika ordförande i Norrfab i Piteå AB från och med 2020-06-08. 
Fyllnadsval kvarstår.
________
Socialdemokraterna nominerar Linda Rosén (oberoende) till ny ledamot och ordförande.

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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§ 151
Fyllnadsval av ledamot (oberoende) i Press-Huset i Piteå AB
Diarienr 19KS173

Beslut
Kommunfullmäktige utser Linda Rosén (oberoende) till ny ledamot i Press-Huset i Piteå AB 
till årsstämman 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2020-05-18 § 104 Tomas Lejons (oberoende) avsägelse från 
uppdraget som ledamot i Press-Huset i Piteå AB från och med 2020-06-08. Fyllnadsval 
kvarstår.
_______
Socialdemokraterna nominerar Linda Rosén (oberoende) till ny ledamot.

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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§ 152
Val av ledamöter - Hammarfastigheter i Piteå AB, augusti 2020 till 
årsstämman 2023
Diarienr 20KS329

Beslut
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i styrelsen för Hammarfastigheter i Piteå AB 
för tiden augusti 2020 till årsstämman 2023:
Helena Stenberg (S)
Åsa Nordmark (M)
Anders Nyström (S)
Lise-Lott Selldén (C)
Jonas Vikström (S)
Mikael Borgh (V)
Martin Åström (SJV)

Ärendebeskrivning
Under förutsättning att Kommunfullmäktige har godkänt förvärvet av samtliga aktier i 
Startplattan 137418 AB u n ä Hammarfastigheter i Piteå AB (org nr 559256-4164), ska en 
styrelse väljas i bolaget, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor med 
suppleant.

I bolagsordningen för Hammarfastigheter i Piteå AB framgår att Styrelsen ska bestå av lägst 7
och högst 9 ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Av
dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan kommunfullmäktige utse en
till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell kompetens att tillföra bolaget.

Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.
________
Inkommen nominering:
Helena Stenberg (S)
Åsa Nordmark (M)
Anders Nyström (S)
Liselott Selldén (C)
Jonas Vikström (S)
Mikael Borg (V)
Martin Åström (SJV)

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 153
Val av ordförande och vice ordförande - Hammarfastigheter i Piteå 
AB, augusti 2020 till årsstämman 2023
Diarienr 20KS329

Beslut
Kommunfullmäktige utser Helena Stenberg (S) till ordförande och Anders Nyström (S) till 
vice ordförande i Hammarfastigheter i Piteå AB, augusti 2020 till årsstämman 2023. 

Ärendebeskrivning
Under förutsättning att Kommunfullmäktige har godkänt förvärvet av samtliga aktier i 
Startplattan 137418 AB u n ä Hammarfastigheter i Piteå AB (org nr 559256-4164), ska en 
styrelse väljas i bolaget, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor med 
suppleant.

I bolagsordningen för Hammarfastigheter i Piteå AB framgår att Styrelsen ska bestå av lägst 7
och högst 9 ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Av
dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan kommunfullmäktige utse en
till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell kompetens att tillföra bolaget.

Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.
-------
Inkommen nominering:
Ordförande Helena Stenberg (S)
Vice ordförande Anders Nyström (S)

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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§ 154
Val av lekmannarevisor och ersättare - Hammarfastigheter i Piteå 
AB, augusti 2020 till årsstämman 2023
Diarienr 20KS329

Beslut
Kommunfullmäktige utser Anders Berg (S) till lekmannarevisor och Gunnar Plym Forshell 
(M) till ersättare i Hammarfastigheter i Piteå AB, augusti 2020 till årsstämman 2023.
 
Reservationer
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Under förutsättning att Kommunfullmäktige har godkänt förvärvet av samtliga aktier i 
Startplattan 137418 AB u n ä Hammarfastigheter i Piteå AB (org nr 559256-4164), ska en 
styrelse väljas i bolaget, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor med ersättare.
I bolagsordningen för Hammarfastigheter i Piteå AB framgår att Styrelsen ska bestå av lägst 7
och högst 9 ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Av
dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan kommunfullmäktige utse en
till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell kompetens att tillföra bolaget.

Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.
-------
Inkommen nominering:
Lekmannarevisor Anders Berg (S)
Ersättare Gunnar Plym Forshell (M)

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget.
 
Håkan Johansson (M): Gunnar Plym Forsell (M) som lekmannarevisor och Anders Berg (S) 
som ersättare.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktiges 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
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§ 155
Fyllnadsval av ledamot (oberoende) - Lillpite Kraft AB till 
årsstämman 2023
Diarienr 19KS175

Beslut
Kommunfullmäktige utser Jörgen Andersson Strand (oberoende) till ledamot i Lillpite Kraft 
AB till årsstämman 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2020-05-18 § 97, Daniel Fåhraeus (oberoende) avsägelse från 
uppdrag som styrelseledamot i Lillpite Kraft AB. Fyllnadsval kvarstår.
-------
Inkommen nominering:
Jörgen Andersson Strand (oberoende)

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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§ 156
Avsägelse av uppdrag som ledamot - Kommunfullmäktige 15 oktober 
2018 - 14 oktober 2022
Diarienr 18KS602

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Jessica Hjeltes (S) avsägelse.
 
Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen genom rösträkning utser ny ledamot i 
Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Jessica Hjelte (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktige 2020-06-17.

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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§ 157
Avsägelse av uppdrag som ledamot - Barn- och utbildningsnämnden 
2019-2022
Diarienr 18KS605

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Jessica Hjeltes (S) avsägelse.
 
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.

Ärendebeskrivning
Jessica Hjelte (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden 
2020-06-17.
 
Ingen nominering har inkommit.

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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§ 158
Motion (SLP) - Bisysslor och redovisning av styrelseuppdrag i andra 
företag än de kommunala
Diarienr 20KS331

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen om bisysslor och redovisning av styrelseuppdrag i 
andra företag än de kommunala, till Kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion om Bisysslor och 
redovisning av styrelseuppdrag i andra företag än de kommunala.

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

Beslutsunderlag
 Motion (SLP) - Bisysslor och redovisning av styrelseuppdrag i andra företag än de 

kommunala
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Sammanträdesdatum
2020-06-22

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 159
Medborgarförslag - Uppmana kommunbolagens ledningar/ personal 
att engagera sig i en föreningsstyrelse
Diarienr 20KS326

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget att uppmana kommunbolagens 
ledningar/personal att engagera sig i en föreningsstyrelse, till Kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om att uppmana kommunbolagens ledningar/personal att 
engagera sig i en föreningsstyrelse.

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Uppmana kommunbolagens ledningar/personal att engagera sig i en 

föreningsstyrelse
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Sammanträdesdatum
2020-06-22

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 160
Medborgarförslag - Vägbelysning Hemlunda
Diarienr 20KS358

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om vägbelysning Hemlunda till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om vägbelysning Hemlunda.

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Vägbelysning Hemlunda
 Medborgarförslag - Vägbelysning Hemlunda
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Sammanträdesdatum
2020-06-22

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 161
Medborgarförslag - Motionsslinga
Diarienr 20KS356

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om motionsslinga, till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om motionsslinga.

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Motionsslinga
 Medborgarförslag - Motionsslinga
 Karta över föreslagen Motionsslinga
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Sammanträdesdatum
2020-06-22

Kommunfullmäktige

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 162
Medborgarförslag - Cykelväg Flakabergsvägen 373
Diarienr 20KS357

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om Cykelväg Flakabergsvägen 373, till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om Cykelväg Flakabergsvägen 373, har lämnats in.

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Cykelväg Flakabergsvägen  373
 Medborgarförslag - Cykelväg Flakabergsvägen  373
 Karta över Flakabergsvägen
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