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§ 163  
Ajournering för information från kommunrevisionen 
 
Kommunfullmäktige ajournerar förhandlingarna kl 13:05-13:35 för information från 
kommunrevisionen och auktoriserad revisor från KPMG. 
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§ 164 
 

Information och fattade beslut angående Corona 
Diarienr 20KS231 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av information och fattade beslut angående Corona. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Ylva Sundkvist meddelar att ledningsgruppen har haft regelbundna möten 
under sommaren, inga nya Coronafall har konstaterats och bemanningen på boenden har 
fungerat bra i sommar. 
  
Eftersom situationen har förändrats med minskade sjukdomsfall har planeringsmötena för 
hela staben avslutats 12 augusti. Fortsatta frågor kommer att behandlas i ordinarie 
ledningsgrupp två gånger i månaden. 
  
Respektive chef beslutar om arbete får och kan ske på distans. 
  
Oro finns för hur besöksnäringen och konferensverksamhet ska klara hösten. 
  
Kontroller vid restauranger har fungerat bra. 
  
Kommunen har rapporterat gult läge till Länsstyrelsen, viss påverkan i kommunen, eftersom 
vår besöks- och butiksnäring drabbas i detta läge. 
  
Cederkliniken har meddelat att personal inom vård och omsorg för kommunen kan prioriteras 
för testning. Företagshälsovården kan prioritera övrig personal. 
Regionen har även uppgett att kommunen kan få använda egna sjuksköterskor för testning av 
personal, Piteå kommun har sagt nej till detta eftersom det varken finns resurser eller 
organisation för detta. 
  
Inför skolstarten, kommer endast åk 1 att vistas på gymnasieskolan under de första två 
dagarna, undervisning för övriga kommer att ske på distans. Utglesning är gjorda i skolans 
lokaler. 
  
Genomlysning från IVO på Berggården pågår. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.  
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§ 165 
 

Sammanträdesplan 2021 
Diarienr 20KS256 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan för Kommunfullmäktige för 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för år 2021 har upprättats för Kommunstyrelsen inklusive 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott samt för Kommunfullmäktige. 
 
Dessutom har förslag tagits fram till Årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter och 
undersökningar för kommunen och kommunkoncernen för år 2021. 
 
Årsplanen/tidplanen är framtagen utifrån förslaget till 2021 års sammanträdesplan, då 
budgeten behandlas i maj/juni och beslutas av Kommunfullmäktige under november. 
Fastställande av skattesats sker även av Kommunfullmäktige i november. 
 
Årsplanen innehåller tidplaner för årsredovisning/bokslut, månadsrapport, fördjupad 
månadsrapport, delårsrapport, budget/VEP, fastställande av budget/VEP inklusive skattesats, 
undersökningar och medborgardialoger. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att beslut om Kommunstyrelsens egen del i 
delårsrapporten delegeras till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott för att 
Kommunstyrelsen ska kunna godkänna/fastställa sin egen del i delårsrapporten innan hela 
delårsrapporten tas upp till beslut, dvs genomför uppsiktsplikten över nämnderna för 
Kommunstyrelsen. 
__________ 
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24 § 192: 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan för Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott samt för Kommunstyrelsen för 2021. 
 
Kommunstyrelsen fastställer Årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter och undersökningar 
för kommunen och kommunkoncernen för 2021. 
 
Kommunstyrelsen överlåter till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott att besluta om 
Kommunstyrelsens egen del i delårsrapporten. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.  
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Beslutsunderlag 
 Årsplan-tidplan ekonomi 2021 
 Sammanträdesplan 2021 
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§ 166 
 

Verksamhetsövergång för drift och underhåll av vatten- och 
avloppsverksamhet till Pireva 
Diarienr 20KS388 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsövergången där verksamheten för drift och 
underhåll av vatten- och avloppsverksamheten (VA-verksamheten) övergår från 
Samhällsbyggnad till Pireva. 
 
Verksamhetsövergången omfattar 16 medarbetare. 
 
Ärendebeskrivning 
Pireva är huvudman för VA-anläggningarna i Piteå kommun. Bolaget bildades 2008 genom 
en sammanslagning av det kommunala bolaget Renhållning i Piteå AB och kommunens VA-
verksamhet som innan bedrevs i förvaltningsform av Piteå kommun. Vid bolagiseringen av 
VA-verksamheten ingick inte driften och underhållspersonalen. De låg kvar i 
förvaltningsform men köptes av Pireva. Än idag köper Pireva driften av VA-ledningsnätet 
från Samhällsbyggnad. De tjänster som Pireva köpt av Samhällsbyggnad för drift och 
underhåll av VA-ledningsnätet motsvarar ca 16 heltidsanställda. 
 
Pireva har en önskan om att genomföra en verksamhetsövergång där Pireva tar över 
personalansvaret för de anställda inom Samhällsbyggnad som utför drift och underhåll av 
VA-ledningsnätet. En sådan övergång skulle tydliggöra Pirevas ansvar som VA-huvudman då 
drift och underhåll av hela VA-anläggningen ligger under bolagets organisation.  
 
Pireva ser en möjlighet att samordna beredskap, arbetsplatser och få en effektivare planering 
av underhåll, drift och investeringar samt minska sårbarheten. Pireva ser även möjligheten att 
kontroll och uppföljning blir effektivare och säkrare om hela verksamheten ligger inom 
bolaget.  
 
Vidare innebär övergången även att tydligheten inom Samhällsbyggnad blir större eftersom 
uppdraget med drift och underhåll renodlas till infrastruktur avseende gator, vägar och 
järnvägar. 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Mats Dahlberg (MP), Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck (KD) och 
Brith Fäldt (V): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.  
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-25 § 116 Verksamhetsövergång till Pireva 
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 Beskrivning av Verksamhetsövergång VA till PIREVA 
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§ 167 
 

Förfrågan om friköp av fritidsarrenden Kartudden - Pitholm 47:13 
Diarienr 20KS338 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår förfrågan om friköp av fritidsarrenden Kartudden - Pitholm 
47:13. 
 
Ärendebeskrivning 
Femton arrendatorer har till kommunen inkommit med en förfrågan om att friköpa 
sina arrendetomter för fritidsändamål/fritidstomt på Kartudden, Haraholmen. De anser att 
arrende 
är ett otryggt alternativ då många har gjort stora investeringar i hus och infrastruktur. Ett 
arrende är inte möjligt att belåna och man upplever det svårt att sälja vidare. Frågan 
behandlades av kommunledningen 2015. Då var svaret att friköp av arrendetomterna inte 
skulle ske på grund av närheten till Haraholmens industriområde. 
 
Sedan det tidigare beslutet meddelades har arrendatorerna under hösten 2019 anmält intresse 
av att utöva sin förvärvsrätt till inskrivningsmyndigheten, Lantmäteriet. Denna 
intresseanmälan har skrivits in i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt ”lag om 
arrendatorers rätt att förvärva arrendestället”. Arrendatorerna önskar därför att frågan om 
friköp ska behandlas av kommunen på nytt. 
 
Lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället kan endast bli aktuell vid en försäljning 
av mark till en annan part. Kommunen är i det fallet skyldig att erbjuda marken till 
arrendatorerna till samma villkor som till den tänkta köparen. Att kommunen skulle sälja 
marken till en tredje part är inte troligt. 
 
Arrendetiden för fritidstomter på Kartudden är förhållandevis kort med förlängning fem år i 
taget på grund av närheten till Haraholmens industriområde. Haraholmens industriområde är i 
kommunens översiktsplan utpekat som planerat verksamhetsområde. Stora investeringar har 
gjorts i området av Piteå kommun och dess bolag samt av privata aktörer. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ett planprogram ska upprättas för att utreda 
förutsättningarna för Haraholmen och i vilken grad det finns utrymme för fortsatt utveckling 
av industriområdet. 
 
Kommunen har en önskan om fortsatt utveckling av Haraholmens industriområde. Det går 
inte i dagsläget att veta i vilken utsträckning framtida verksamheter kommer att störa 
omgivningen. Arrendetomter medger kommunen rätt att vid eventuell inlösen i 
området endast lösa in byggnader till dess värde och inte markvärde. 
__________ 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-05-28 § 105 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att försäljning av 
arrendetomter på Kartudden inte ska ske. 
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Yrkanden 
Anders Lundkvist (S) och Helén Lindbäck (KD): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.  
 
Beslutsunderlag 
 § 105 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-28 Förfrågan om friköp av fritidsarrenden 

Kartudden - Pitholm 47:13 
 Förfrågan från arrendatorer om friköp av arrendeställen på Kartudden 
 Karta skala 120 000 - M 2020-22 
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§ 168 
 

Motion (L) - Internutbildning av socialnämndens ledamöter 
Diarienr 19KS429 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen om internutbildning av Socialnämndens ledamöter, 
färdigbehandlad. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Lindström (L) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
- Säkerställa att rätt beslut fattas när det gäller barn som löper risk att fara illa genom att öka 
Socialnämndens kunskap och kompetens inom grundläggande utvecklingspsykologi. 
 
- Utbilda socialnämndens ledamöter och socialtjänstens tjänstemän i Barnkonventionen som i 
juni 2018 röstades för inkorporering i Svensk lag. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
 
Den senaste tiden har sociala medier rasat över socialnämnden i Piteå. Det gäller en 4-årig 
flicka som vuxit upp med sina familjehemsföräldrar och aldrig levt med någon av sina 
biologiska föräldrar. Socialnämnden i Piteå beslutade att flickebarnet skulle omplaceras hos 
den biologiska pappan som aldrig haft henne boende hos sig. Flickan har sedan födseln varit 
placerad i familjehemmet och där fått nya föräldrar och en trygg tillvaro. På Facebook med 
flera medier, har tonen varit upprörd, och det med all rätt. 
 
Liberalerna är övertygade om att i Sveriges socialnämnder sitter i de flesta fall kunniga och 
ansvarsfulla människor, men här verkar något ha gått katastrofalt fel. 
 
Med ett minimum av kännedom om anknytningsteorier – vilka idag är allmänt vedertagna – 
inser man att det som hänt i Piteå är en tragedi, dels för barnet, men även för 
familjehemsfamiljen. 
 
Den för den psykologiska utvecklingen av människan, så fundamentala anknytningen till den 
primära vårdnadsgivaren, är viktigast mellan 0–24 månaders ålder. Efter två års ålder har barn 
betydligt svårare att knyta an till en ny primär vårdgivare. En trygg anknytning sker således 
vanligtvis före denna ålder. Motsatsen, en otrygg anknytning, kan ge ett spektrum av olika 
personlighetsstörningar, såväl i tonåren som i vuxen ålder. 
 
Detta måste vara kunskap som helt eller delvis undgått Piteås socialnämnd, för hade man 
besuttit denna kunskap samt tagit barnets bästa i beaktande, skulle beslutet blivit annorlunda. 
 
Det finns en allmän föreställning om att det är bättre för barn att växa upp med sina 
biologiska föräldrar. Liberalerna har sökt vetenskapligt stöd för denna föreställning, men inte 
hittat någon studie som talar för att barn mår bättre av att flyttas från ett tryggt familjehem till 
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en biologisk förälder. Vid kontakt med Socialstyrelsen framkommer att detta är ett eftersatt 
forskningsområde och man har inte någon litteratur att hänvisa till. Således finns det inte 
någon vetenskap som Socialnämnderna kan luta sig mot vid beslut i dessa ärenden utan man 
måste göra en bedömning i varje unikt fall, och då är kunskap om barns psykologiska 
utveckling och vikten av en trygg anknytning enormt viktig. 
 
Barn som flyttas från en otrygg tillvaro till ett familjehem får chans att reparera anknytningen. 
Barn som däremot flyttas från ett tryggt hem till en okänd biologisk förälder har till att börja 
med ingenting som behöver repareras, utan åsamkas ett anknytningstrauma. 
 
Liberalerna vill lägga fram ett förslag för att undvika liknande tragedier framgent. 
Beslut rörande barn får enorma konsekvenser för en mängd människor, men framför allt för 
barnet självt. Deras uppväxt, skolgång och förutsättningar att bli en hel, fungerande vuxen 
danas i tidig ålder. Därför anser Liberalerna att socialnämnden bör besitta grundläggande 
kunskaper i utvecklingspsykologi. Denna kunskap skall kunna köpas in från 
utbildningsanordnare som uppdragsutbildning och innefatta motsvarande ca 7,5 
högskolepoäng. Dessutom bör en grundläggande utbildning genomföras i barnkonventionen 
vilket Sverige skrivit under men har fått mycket kritik för att inte följa. 
 
Barnombudsmannen ska enligt lag 1993:335 §2 systematiskt och återkommande följa upp och 
utvärdera tillämpningen av barnkonventionen i berörda verksamheter hos 
förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting. Barnombudsmannen ska också 
genomföra insatser som bidrar till att utveckla och sprida kunskap om tillämpningen av 
barnkonventionen men barnkonventionen verkar ingen inom socialtjänsten i Piteå känna till 
vilket man skulle kunna se som tjänstefel. 
 
Detta för att säkerställa att rätt beslut fattas när det gäller barn som löper risk att fara illa på 
grund av ren och skär okunskap. 
__________ 
Kommunfullmäktige har den 23 september 2019, § 219, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
__________ 
Socialnämndens yttrande, inkommit den 20 december 2019, §272 
 
Utredaren finner det säkerställt att Socialnämnden har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag. 
 
I socialnämndens uppdrag har politiker och tjänstemän olika roller. Tjänstemännen har en 
fördjupad professionell kunskap som de i individärenden informerar/utbildar politiker i. Detta 
sker kontinuerligt vid varje beslut som fattas av Socialnämndens arbetsutskott gällande 
individärenden. Politikerna å sin sida anger ramar och beslutar om ”vad” socialtjänsten ska 
prioritera under året. Såväl tjänstemän som politiker måste även förhålla sig till och har god 
kunskap om alla lagar som direkt styr socialnämndens uppdrag. 
 
Att arbeta med kompetensutveckling har alltid varit en ledstjärna inom socialnämndens 
ansvarsområde. Därför har det under senaste året genomförts utbildningar för Socialnämnden 
om Lagen om vård av unga (LVU), familjehemsplaceringar och uppdrag, t ex familjehem. 
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Enligt förvaltningschefen kommer det att ske utbildningsinsatser om barnkonventionen i 
samband att den implementeras i svensk lagstiftning. Utbildningen genomförs för såväl 
politiker som berörda tjänstemän under 2020. Barnombudsmannen har även en 
webbutbildning som kan vara användbar för alla som vill lära mer, 
https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning/ 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 17 augusti 2020 
Det åligger socialnämnden att tillgodose nödvändig kompetensutbildning för såväl nämnden 
som tjänstepersoner för att klara det uppdrag som tilldelats av kommunfullmäktige. 
Kommunledningsförvaltningen har ingen anledning att ifrågasätta att det sker på ett bra sätt, 
vilket även styrks av socialnämndens yttrande. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen ska anses färdigbehandlad. 
__________ 
 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Jag håller med motionären om att det är av högsta vikt att såväl Socialnämnden som 
tjänstepersoner har god kunskap i de lagar som styr verksamheten. Jag blir däremot väldigt 
förvånad över vilken brist på förtroende som Liberalerna visar både ledamöterna i 
Socialnämnden och den utbildade personal som handlägger ärenden på Socialförvaltningen. 
 
Framförallt inom Socialnämndens område är det inte alltid som alla fakta finns tillgängliga på 
sociala medier då flertalet ärenden är under sekretess för att skydda de inblandade. Det kan då 
vara vådligt att låta stämningar därifrån styra sin politik. 
 
Jag har stort förtroende för att både politikerna och tjänstepersonerna på Socialförvaltningen 
tar sitt uppdrag på största allvar och är väl inlästa i de ärenden de beslutar om. När det 
kommer ny lagstiftning såsom implementeringen av barnkonventionen kan det alltid finnas 
behov av extra utbildningsinsatser, vilket även Socialförvaltningen planerat. 
 
Jag föreslår härmed att Kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.” 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.  
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§ 169 
 

Motion (L) - Implementering av Freja eID för digitala tjänster i 
kommunens befintliga och kommande digitala system 
Diarienr 19KS571 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen om implementering av Freja eID för digitala tjänster i 
kommunens befintliga och kommande digitala system, färdigbehandlad. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Lindström (L) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
Implementering av Freja eID för digitala tjänster i kommunens befintliga och kommande 
digitala system 
 
Dessutom anförs i motionen: 
 
Freja eID är Sveriges enda mobila e-legitimation som är godkänd för det statliga 
kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. 
 
Flera myndigheter har redan idag implementerat Freja eID och några kommuner har även 
gjort det redan däribland kranskommuner till Stockholm men även Norrbottens e-nämnd 
använder Freja eID. 
 
Alla kan inte skaffa Bankid men alla med en giltig legitimation kan skaffa Freja eID. 
Du kan ha upp till tre e-post och telefon nummer, samma identitet på tre enheter, gratis id-
skydd. Freja eID är ett P2P verktyg med namn, ålder och foto och registrerar varje inloggning, 
elektronisk underskrift eller godkännande. Godkännande av inloggning sker med pin-kod, 
fingeravtryck och ansiktsigenkänning. Detta gör ID-bedrägerier näst intill omöjliga. Ett gratis 
id-skydd ingår gratis. 
 
Med Freja eID Plus ingår ett ID-Skydd som meddelar dig om en obehörig ändring av din 
adress sker, det är så många ID-stölder börjar. 
 
Det är DIGG – Myndigheten för digital förvaltning som granskar och godkänner e-
legitimationer mot ett tillitsramverk som följer internationell standard. 
 
Freja eID:s system och arkitektur byggs för att kunna möta de regler som EU definierat för 
elektronisk identifiering, elektroniska signaturer och betrodda tjänster över landsgränserna i 
eIDAS-regelverket. 
 
__________ 
 
Kommunfullmäktige har den 10 oktober 2019, § 263, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
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för beredning. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 14 augusti 2020 
 
Piteå kommun använder E-plattform genom Norrbottens E-nämnd för att bygga upp och 
publicera E-tjänster. Därmed är även Freja eID implementerat. Utbudet av E-tjänster är 
fortfarande under utbyggnad men ambitionen är att fler och fler tjänster ska vara möjliga att 
nå under Piteå kommuns självservice-portal. 
 
Med detta anser Kommunledningsförvaltningen att motionen bör anses färdigbehandlad. 
__________ 
 
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande: 
”Som framgår av Kommunledningsförvaltningens yttrande är det redan så som motionären 
önskar i sin motion varför jag föreslår att Kommunfullmäktige anser den färdigbehandlad.” 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunstyrelsens beslut. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 170 
 

Motion (L) (SLP) (KD) (SD) - Subventionera varmbad för 
funktionshindrade och äldre 
Diarienr 19KS339 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen Subventionera varmbad för funktionshindrade och äldre, 
färdigbehandlad. 
  
Reservation 
Magnus Häggblad (SD) och Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Lindström (L) m.fl. har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
Subventionera varmbad för funktionshindrade och äldre. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
 
Att bli gammal eller funktionshindrad innebär för många en stor omställning från ett aktivt liv 
till begränsningar och i värsta fall ensamhet och utanförskap. Med en gemensam fysisk 
aktivitet i föreningsform skapas mervärden för varje individ. 
 
Funktionsrätt Piteå består idag av 8 medlemsföreningar som tillsammans företräder ca 70 % 
eller ca 2000 medlemmar inom funktionsrättsrörelsen i Piteå kommun. Hjärtlung och 
Reumatiker är de föreningar som har mest utbyte av varmbad med sjukhusets varmbad är inte 
tillgängligt i den omfattning föreningarna önskar. Med 43000 innevånare borde det finnas fler 
funktionshindrade så ett stort mörkertal finns. 
 
Varmbad är en av de mest effektiva och mest besökta enligt Hjärtlung och Reumatiker men 
de har svårt få ekonomin gå ihop när det kostar 295:-/timme i varmbadet och hallarna kostar 
65:- / timme. Reumatikerna har 5 grupper vid 32 tillfällen/år där kostnaden är ca 48 000kr/år. 
Hjärlung som har 4 grupper/vecka. Där blir kostnaden ca 38 400/år kr. 
 
Förebyggande vård är billigare än eftervård och många gånger skapar de patientföreningarna 
ett socialt skyddsnät för de äldre och funktionshindrade. 
 
Vi anser att båda dessa kostnader är försumbara när man ser effekten av fysisk aktivitet och 
därför bör kommunen subventionera priset för dessa grupper som landstinget gör för 
sjukhusets varmbad när kommunen ändå står för vård kostnader. 
__________ 
 
Kommunfullmäktige har 2019-06-19, § 190, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
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beredning. 
__________ 
Socialnämndens yttrande, inkommit den 27 november 2019, §253 
 
Socialnämnden ser också värdet av att gemensamma fysiska aktiviteter skapar ett mervärde 
för varje individ. För att stimulera till bra och sociala aktiviteter har Socialnämnden sedan 
många år ett föreningsbidrag som betalas ut en gång/år. Föreningarna ansöker om bidraget 
och fördelningen av pengarna beslutas av Socialnämnden. Varje förening kan sedan 
bestämma till vad deras bidragspengar ska gå. Att subventionera varmbad för sina 
medlemmar skulle kunna vara en sådan aktivitet. 
 
Socialnämnden har inte möjlighet att ge föreningarna ytterligare pengar utan hänvisar 
föreningarna till möjligheten att söka föreningsbidrag. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionsställarens önskan om subvention 
av varmbad med hänvisning till det föreningsbidrag som redan betalas ut och kan användas av 
föreningarna till detta syfte. 
__________ 
Kultur och fritidsnämndensnämndens yttrande, inkommit den 15 oktober 2019, §59 
 
Träningen i varmbassäng är viktig för målgruppen och gemensam fysisk aktivitet i 
föreningsform skapar ett mervärde för alla individer. Argument som främst lyfts är att 
förebyggande vård är billigare än eftervård. 
 
Alla typer av bad i simhallar är subventionerade i Piteå kommun. Det har alltid varit en 
politisk vilja att bad inte skall vara en ekonomisk fråga utan att alla oavsett ekonomi skall ha 
möjlighet att bada. Av den anledningen är det i jämförelse med många andra kommuner och 
privata låga priser på bad i Piteå kommun. Frågan om föreningar skall få subventioner för 
nyttjandet av varmbadet har varit uppe tidigare och då blev beslutet att behovsbad skulle 
subventioneras jämfört mot föreningar och grupper som inte har fysiska behov av varmbad. 
Att det skulle vara helt avgiftsfritt har aldrig varit aktuellt utan alla som nyttjar varmbadet 
skulle bidra med en egenavgift. I beslutet ställdes inte olika gruppers behov av sociala 
aktiviteter och ekonomisk status mot varandra. 
 
Ordinarie pris för hyra av varmbadet 550 kr/tim, behovsföreningar 300 kr/tim. Taxorna i 
kommunens sporthallar och gymnastiksalar är subventionerade. Barn- och 
ungdomsverksamhet är prioriterat och kostar 60 kr/ tim i gymnastiksal och 80 kr/tim i 
sporthall. Övriga föreningar betalar 90 kr/tim i gymnastiksalar och 130 kr/tim i sporthallar. 
 
Nuvarande bokningar i varmbadet Öjebyn; 
Hjärt och lung 5 tim/vecka 
Reumatikerna 5 tim/vecka 
Dagligverksamhet 4 tim/vecka (Topasen 1, Kristallen 1, Onyxen 2) 
Rönnskolan 1 tim/vecka 
Gymnasiesärskolan 2 tim/vecka 
Folktandvården 1 tim/vecka ordinarie pris 
Privat grupp 1 timme i veckan (tidigare sparbanken nord, men alla har gått i pension men 
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fortsätter och betalar själva nu) ordinarie pris. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen och behåller 
taxorna oförändrade. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 3 augusti 2020 
 
Kommunledningsförvaltningen håller med motionärerna om varmbadets förtjänster för både 
äldre och personer med en funktionsnedsättning. Som kultur och fritidsnämnden framhåller är 
all varmbadsverksamhet subventionerad i grunden, sen har behovsföreningarna en extra 
subvention på 250:-/timme. Behovsföreningarna får sedan även ett kommunalt stöd via 
Socialnämnden som de kan använda för t.ex. hyra av varmbad. 
 
För äldre finns daglig tillgång till varmvattenbassäng vilket ingår i ordinarie badpriser. 
 
Med utgångspunkt i detta föreslår Kommunledningsförvaltningen att Kommunfullmäktige 
anser motionen färdigbehandlad. 
__________ 
 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Varmvattenbad och träning i bassäng har många positiva hälsoeffekter. Därför har det sedan 
länge varit en politisk ambition i Piteå att hålla nere priserna på en rimlig nivå för alla. 
Därutöver har behovsföreningarna fått ytterligare subventioner på avgiften för att hyra 
varmvattenbassäng till sina verksamheter. 
 
Jag tycker att Piteå kommun ska fortsätta subventioner bad och varmvattenbad som ett led i 
att stärka folkhälsan och föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen färdigbehandlad.” 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Magnus Häggblad (SD): Bifall till motionen. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 171 
 

Motion (SLP) - Dags att bli klimatsmart 
Diarienr 19KS436 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen, dags att bli klimatsmart. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
att en plan för nolltolerans mot flygresor upprättas för de som i någon form har tänkt sig resa i 
något kommunalt uppdrag eller i anslutning till ett kommunalt uppdrag 
 
Dessutom anförs i motionen: 
 
Bakgrund: En flygresa tur och retur mellan Göteborg och Stockholm släpper ut 160 kilo 
koldioxid utslaget per passagerare. Samma resa med tåg ger upphov till bara ett par kilo 
koldioxid. Utsläppen för en vanlig personbil under ett års tid är lika stora som en enda 
flygresa till Thailand? 
 
En fjärdedel av jordens landyta kan få ett torrare och mer ökenartat klimat inom 32 år. Men 
lyckas vi hålla uppvärmningen till 1,5 grader kommer i stället den del av landytan som 
drabbas begränsas till en tiondel. Detta enligt en forskningsrapport som publicerades i den 
vetenskapliga tidskriften Nature i januari 2018. 
År 2015 förband sig världens ledare att begränsa planetens uppvärmning till 2,0 grader under 
klimatförhandlingarna i Paris. Nu har tre år passerat, men tittar vi närmare på de globala 
åtgärder som genomförts hamnar vi istället på hela 3,9 graders uppvärmning. Enligt ny 
forskning kan dock så lite som en halv grads uppvärmning betyda mycket för en stor del av 
mänskligheten. Redan vid en uppvärmning på 2,0 grader kan forskarna se stora negativa 
effekter i sina modeller. 
 
Glaciärerna och isarna i Arktis och Antarktis smälter och öknen breder ut sig. Hela folk och 
regioner blir klimatflyktingar. Nu tycks det som att vi i Piteå får en temperaturökning på 
mellan 4-6 grader, vilket innebär allt extremare väderomslag. 
 
En väldigt stor bidragande orsak till växthuseffekten är det massiva flygandet. Sunpine i Piteå 
kommer öka till sin tillverkning av biobränsle och dammsuger i princip hela klotet på tallolja, 
vilken är huvudingrediensen för tillverkning av till exempel biodiesel. 
Flygbränsle går redan nu att tillverka av tallolja och det flygbränsle som används importeras 
från Kalifornien. Förhandlingar sker med Ryssland om att därifrån köpa tallolja för 
omvandling till flygbränsle. I första hand kommer det att användas av det svenska 
Flygvapnet. Sedan planerar man att succesivt öka inblandningen av bio-jetbränsle i det jet-
bränsle som tankas i Sverige. I ett första skede upp till 30% de närmaste åren. Eus mål är 50% 
inblandning. 
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Det här kommer inte minska flygets utsläpp mer än marginellt. 
 
Flygandet måste minska helt och ersättas med andra klimatneutrala fortskaffningsmedel. 
 
Det är av största vikt att de politiska företrädarna och politiken i sig visar vägen och föregår 
med gått exempel. Man kan inte tillåt någon form av dispens för att denne anser sig viktigare 
eller har ett betydelsefullare uppdrag än någon annan. Börjar man ge dispenser till lyxlirare 
och gräddfilsåkare så faller förtroendet samman. 
 
Det går utmärkt att åka nattåg från Älvsbyn till Stockholm. Man kan åka dagtåg därifrån 
vidare in i Tyskland om man så vill. Det går utmärkt att åka dagtåg om man ska till 
Stockholm. Det går utmärkt att arbeta på tåget under dagen. Sannolikt får vi en effektivare 
arbetstid genom att åka tåg än genom att flyga med alla sina kontroller och väntetider då ett 
arbete är betydligt svårare att utföra. I övriga fall kan man använda sig av videolänk om man 
tror sig ha nödvändiga möten över längre avstånd. Det gäller att ha en bra planering. 
 
Politiken i Piteå måste föregå med ett gott exempel på att det går att fungera politiskt utan att 
använda sig av flyg. Alla former där politiskt deltagande sker utifrån ett kommunalt 
perspektiv i någon form, såväl för politiker som för tjänstemän, måste ske utan flyg används. 
 
Ett förbud mot flygresor bör därför införas för såväl politiker som för tjänstemän när de reser i 
form av något kommunalt uppdrag eller i anknytning till ett sådant även om annan 
verksamhet står för resekostnaden. En utvärdering av det hela bör ske 2025. En ny 
utvärdering bör ske 2030 då målet för Sverige är att 30% av flygbränslet skall vara fossilfritt. 
 
__________ 
 
Kommunfullmäktige har den 23 september 2019, § 218, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
__________ 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 18 augusti 2020 
 
Piteå kommun har i ”Anvisning för resor och transporter i tjänsten” satt upp kriterier för 
tjänsteresor, den gäller både politiker och anställda. I den står bland annat: Innan en resa i 
tjänsten genomförs ska det övervägas om det är en nödvändig resa eller om det finns andra 
alternativ som är mer resurseffektiva, till exempel telefonmöten eller videokonferenser. 
Anställda och förtroendevalda ska välja det lämpligaste alternativet vad gäller ekonomi, 
miljöpåverkan och trafiksäkerhet. 
 
Resor som är kortare än 40 mil bör i första hand ske med tåg eller buss, i andra hand med bil. 
 
Resor som är längre än 40 mil bör i första hand ske med tåg eller buss. Flygresor ska endast 
användas där tidsmässiga, säkerhetsmässiga eller andra praktiska skäl inte medger annat. 
 
Därutöver finns en intern klimatkompensation där 10 % av kostnaden för varje flygresa 
avsätts och bidrar till projekt för att utveckla Piteå som en uthållig kommun. 
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Piteå kommun medfinansierar även projektet LTU Green Fuels som bland annat forskar på att 
omvandla biomassa till biojetbränsle. 
 
Piteå kommun ska vara en förebild och arbeta med att minska sina koldioxidutsläpp men att 
helt förbjuda flygresor skulle vara en väldigt drastisk åtgärd som skulle ge stora effekter på 
kommunens verksamheter. 
__________ 
 
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande: 
 
”Jag håller med motionären i syftet med motionen. Vi behöver bli bättre på att minska vårt 
koldioxidavtryck, bland annat genom förändrade resemönster. Den anvisning för resor som 
finns beslutad har därför sin utgångspunkt i detta mål. Coronakrisen har även visat att många 
evenemang kan ske på distans men den har också visat att det finns ett värde av att träffas 
fysiskt. Sen ligger övriga världen geografiskt långt borta från Piteå, vilket innebär att om vi 
vill fortsätta vara en del av världen måste flyg även fortsättningsvis vara ett alternativ. Vi 
måste söka andra vägar än flygförbud för att få ett hållbart resande. 
 
Vid LTU Green fuels anläggning i Piteå forskas bland annat på att omvandla biobränsle till 
jetbränsle för flyget, vilket skulle förbättra utsläpp. Tåg och kollektivt resande kommer även 
framöver att vara fördelaktigt från ur miljöns perspektiv. Därför är det så viktigt att 
Norrlandskusten får bättre möjligheter till tågtransporter. Därför jobbar Piteå kommun 
oförtrutet vidare med att Norrbotniabanan ska bli en verklighet. 
 
Sammantaget tycker jag att Piteå kommun genom sin anvisning har tagit en tydlig ståndpunkt 
när det gäller resor och gjort en rimlig avvägning mellan miljö, ekonomi och effektivitet. Jag 
föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen om ett totalt flygförbud för 
kommunens personal och politiker.” 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Helén Lindbäck (KD) och Lage Hortlund (SD): Bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 §196 KS Motion (SLP) - Dags att bli klimatsmart 
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§ 172 
 

Motion (M) - Fria arbetsskor till personal inom äldreomsorgen 
Diarienr 19KS408 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen om fria arbetsskor till personalen i äldreomsorgen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ellinor Sandlund (M) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Socialnämnden att utreda förutsättningarna för att införa 
arbetsskor i äldreomsorgen inom befintlig budget. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
 
Piteå kommun har tidigare tagit ett beslut att tillhandahålla arbetskläder till vård-personalen, 
inte minst av hygienskäl. 
 
Det är mycket viktigt att arbeta i bra skor. Med en bra sko som har svikt och tar upp stötarna 
från de hårda golven, sitter bra på foten, bär upp fotvalvet och är i rätt storlek undviker vi 
förslitningsskador som ger värk i fötter, vrister, knän, höfter och rygg. Därigenom kan vi 
minska sjukfrånvaron och öka välbefinnandet. 
 
Vi har brist på både sjuksköterskor och undersköterskor och genom fria arbetsskor visar vi 
som arbetsgivare vår uppskattning och blir därmed en mer attraktiv, bättre och 
konkurrenskraftigare arbetsgivare samtidigt som vi säkerställer att vår personal har skor som 
är bra för hälsan. Eftersom många av våra manliga arbetsplatser har arbetsskor i den fria 
beklädnaden så är mitt förslag också en jämställhetsfråga. 
 
Ett par arbetsskor beräknas hålla i två år till en uppskattad kostnad av 400 000 kr per är för 
personalen inom äldreomsorgen. Behovet finns dock inom dels personalen på äldreboenden, 
dels hemtjänstens personal men också för personal på andra boenden som socialtjänsten har. 
__________ 
Kommunfullmäktige har den 26 juni 2019, § 191, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 
__________ 
Socialnämndens yttrande, inkommit den 19 september 2019, § 254 
 
En motion har inkommit om fria arbetsskor till personal inom äldreomsorgen. Socialnämnden 
och Socialförvaltningen ser mycket positivt på förslaget utifrån konkurrenskraft som 
arbetsgivare, hälsoperspektiv, jämställdhetsperspektiv men även utifrån att fackliga 
representanter under många år drivit frågan som ett önskemål från personalen. 
 
Utifrån nu rådande ekonomiska underskott ser förvaltningen för närvarande inga möjligheter 
att införa fria arbetsskor inom befintlig budget. 
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Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om fria arbetsskor till 
personal inom äldreomsorgen med hänvisning till att det inte finns några möjligheter att 
genomföra detta inom befintlig budget. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 14 augusti 2020 
Socialnämnden har det full arbetsmiljöansvaret och ansvar för kompetensförsörjning inom de 
verksamheter de tilldelats i sitt reglemente och den budget de fått till sitt förfogande. 
Kommunfullmäktige kan inte detaljstyra hur socialnämnden fördelar sina resurser. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen. 
__________ 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Socialnämnden har en tuff ekonomisk situation där ett stort arbete pågår för att nå en budget 
i balans. Vi vet att arbetsskor till personalen har varit ett önskemål men att i dagsläget ålägga 
Socialnämnden ytterligare utgifter utan att kompensera ekonomiskt vore ansvarslöst av 
Kommunfullmäktige. 
 
Socialnämnden måste själva prioritera vad som är viktigast i verksamheten och prioritera 
resurserna därefter. Ska resursförstärkning ske bör det i så fall vara en del i budgetprocessen 
där olika behov kan vägas mot varandra. 
 
Jag föreslår därför Kommunfullmäktige att avslå motionen.” 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Sven-Gösta Pettersson (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Ulf Lindström (L): Bifall till motionen. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 §197 KS Motion (M) - Fria arbetsskor till personal inom äldreomsorgen 
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§ 173 
 

Motion (SLP) - Sluta med presentkort och julklappar till 
förtroendevalda som sitter i nämnderna 
Diarienr 19KS608 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen Sluta med presentkort och julklappar till 
förtroendevalda, färdigbehandlad. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), William Sandberg (M), Daniel Bergman (M), 
Charlotte Elworth (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), 
Johannes Johansson (C), Anton Li Nilsson (C), Britt-Louise Nyman (C), Bo Andersson (C), 
Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD) och Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Majvor Sjölunds (C) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
att presentkort typ julklappar enligt innehållet i motionen till förtroendevalda avskaffas 
 
att en översyn görs för att ta reda på om det finns mera av liknande ”gåvor” som skulle kunna 
avskaffas 
 
Dessutom anförs i motionen: 
 
Sluta med presentkort och julklappar till förtroendevalda som sitter i nämnderna. 
 
Bakgrund: Tidigare år har förtroendevalda inom Piteå kommun fått ett presentkort från den 
nämnd de sitter i. De politiker som sitter i fler än en nämnd har fått fler än ett presentkort – 
och kommunen har helt litat på ledamöternas goda omdöme att bara använda ett. 
I år tänker Piteå kommun "säkra proceduren". Enligt den administrativa chefen, ska alla 
nämnder dela ut ett julklappskvitto som kan lösas in en gång i Medborgarservice. Där bockas 
politikerna av och de som har fler än ett kvitto kan inte få mer än en julklapp. 
 
Förutom att det åtgår tjänstemannatid för kontroller för att förhindra eventuellt fusk så går det 
också åt tid att fundera ut vad presentkortet skall kunna användas till och hur stort värdet ska 
vara. 
 
De som sitter i nämnderna får betalt för sitt uppdrag. Att stimulera överflödskonsumtion 
genom utgivande av presentkort är ur miljötänkande fullständigt förkastligt. 
 
Även relativt små utbetalningar till helt onödiga projekt och verksamheter kostar tillhopa 
väldigt mycket pengar. Pengar som istället bör användas till annat, t ex skolan. 
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__________ 
 
Kommunfullmäktige har den 25 november 2019, § 288, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 19 augusti 2020 
 
Att politiker får julklapp från kommunen utgår från tanken om att samma regler ska gälla för 
politiker som för anställda i kommunen. Att dela ut en liten gåva vid jul för att visa sin 
uppskattning för det jobb som utförts under året är en del av Piteå kommuns arbete för att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Innan kommunen införde systemet med presentkort och 
centraliserade upphandlingen av julklappar, varierade både värde och gåvor stort mellan 
förvaltningar och arbetsplatser inom kommunen. Det är viktigt att kommunen hela tiden 
jobbar med att kvalitetssäkra alla processer så att de inte är otydliga eller uppmuntrar till 
felaktig hantering. Därav har processen för utdelning av julgåva till politiker setts över, just 
för att minimera administration och undvika att felaktigheter ska ske. 
 
Hur kommunens anställda och förtroendevalda uppvaktas vid speciella tillfällen regleras i 
”Bestämmelse för uppvaktning och utdelning av jubileumsgåvor till medarbetare och 
förtroendevalda i Piteå kommun”, så där finns den i motionen efterfrågade inventeringen. 
Kommunledningsförvaltningen arbetar för tillfället med en revidering av bestämmelsen som 
sedan kommer att hamna på Kommunfullmäktiges agenda för beslut. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen 
färdigbehandlad. 
__________ 
 
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande: 
”Det är alltid viktigt att ha rutiner som inte uppmuntrar eller ger möjlighet till fusk, det gäller 
såväl politiker som medborgare och anställda. Därför tycker jag det är bra att 
Kommunledningsförvaltningen sett över rutinerna för utdelning av julgåva till de 
förtroendevalda. 
 
Åsikterna kan variera om kommunen ska dela ut julgåvor eller inte men grunden i all vår 
verksamhet såväl i skolan som övrig verksamhet är våra anställda. Att vi tar hand om dem och 
visar vår uppskattning på olika sätt är jag övertygad om är viktigt både för 
kompetensförsörjning och att få en personal som trivs i sitt arbete. Politiken är även den en 
del i kommunens verksamhet och därför tycker jag att det är rimligt att samma regler ska gälla 
för politiker som för de anställda. 
 
Kommunledningsförvaltningen anger i sitt yttrande att en översyn av ”Bestämmelse för 
uppvaktning och utdelning av jubileumsgåvor till medarbetare och förtroendevalda i Piteå 
kommun” är pågående. 
 
Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige i dagsläget anser motionen färdigbehandlad och 
behandlar frågan när den reviderade versionen ska beslutas och vi kan få en överblick över 
helheten.” 
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Yrkanden 
Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Majvor Sjölund (C), Helén Lindbäck (KD), Magnus Häggblad (SD) och Håkan Johansson 
(M): Bifall till motionens första att-sats, att presentkort typ julklappar enligt innehållet i 
motionen till förtroendevalda avskaffas, i övrigt bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 §198 KS Motion (SLP) - Sluta med presentkort och julklappar till förtroendevalda som 

sitter i nämnderna 
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§ 174 
 

Motion (SLP) - Motioner och medborgarförslag 
Diarienr 19KS655 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen om motioner och medborgarförslag, färdigbehandlad. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
I "Reglemente för hur motioner och medborgarförslag skall behandlas" införs ytterligare 
svarsmöjligheter som "besvaras" och "delvis bifalls" 
 
Dessutom anförs i motionen: 
 
Reglemente för hur motioner och medborgarförslag skall behandlas 
 
Bakgrund: Ett medborgarförslag om e-bokning av sotningstid avslogs av kommunfullmäktige 
2019-10-28. Samtliga partier i kommunfullmäktige verkade tycka att förslaget var mycket 
bra. 
 
Avslaget skedde på grund av att utomstående nu hade hand om sotningen och 
medborgarförslaget endast kan komma in i nästa upphandlingsomgång. Att medborgaren får 
besked om att förslaget är avslaget men ingen förklarande text blir ett exempel på dåligt 
bemötande av kommunmedborgaren. 
 
Följande text är inhämtad från Mörbylånga kommun: 
"I ett beslut gällande en motion eller ett medborgarförslag ska alltid anges om förslaget helt 
eller delvis bifalls, avslås eller besvaras. Ofta förekommer flera olika förslagspunkter där 
vissa kan bifallas, andra avslås och ytterligare andra kan besvaras. Begreppet besvaras 
används när begreppen bifall eller avslag inte passar, till exempel när något som föreslås 
redan är genomfört att arbete med frågan pågår på något sätt eller att frågan hänskjuts till 
någon annan instans för handläggning." 
 
En genomgång av flera andra kommuners regler, också riksdagen, finns möjlighet att bifalla 
en eller flera att-satser när sådana är upptagna i motion eller medborgarförslag. Bör klargöras 
att så är möjligt även för kommunfullmäktigeledamöterna. Nu går det ju att ställa ett eget 
yrkande och ta med en eller två att-satser om man vill stödja två istället för exempelvis fyra 
om sådana finns i en motion. 
__________ 
Kommunfullmäktige har den 16 december 2019, § 314, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 19 augusti 2020 
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Kommunfullmäktige har full rätt att bifalla enskilda beslutsmeningar och avslå andra. Utifrån 
”beredningstvånget” i kommunallagen kan Kommunfullmäktige dock inte ändra eller lägga 
till nya beslutsmeningar som inte beretts av Kommunstyrelsen eller annat behörigt organ. 
 
I Piteå kommuns ärendehandbok (Anvisning för ärendeprocessen) finns det formuleringar 
som används för olika typer av beslut. Det är viktigt att alla nämnder, styrelsen och 
Kommunfullmäktige använder samma språkbruk för att undvika missförstånd och underlätta 
för medborgarna att förstå vilka besluts som fattats. Förslag/beslutsmeningar i motioner och 
medborgarförslag kan enligt ärendehandboken antingen Bifallas, Avslås eller Anses 
färdigbehandlade. Den sistnämnda är att likställa med motionens föreslagna Besvaras. Det ser 
lite olika ut i olika kommuner om man använder besvarad eller färdigbehandlad men 
betydelsen är densamma, ärendet avslutas utan åtgärd. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser med det motion besvarad och föreslår 
Kommunfullmäktige att anse motionen färdigbehandlad. 
__________ 
 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Som Kommunledningsförvaltningen förklarat i sitt yttrande fungerar det redan idag som 
motionären önskar i sin motion, därför föreslår jag att Kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad.” 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 175 
 

Medborgarförslag - Byanämnd 
Diarienr 19KS504 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om byanämnd. 
 
Ärendebeskrivning 
Det har inkommit ett medborgarförslag rubricerat Byanämnd. Förslagsställaren yrkar 
följande: 
 
Enligt Översiktsplaneringen så har vi en hel del att ta tag i. i byarna. Detta kommuner att 
innebära att vi behöver resurser och medel för olika ändamål. 
Kanske de större byarna skulle behöva ha en Nämnd i byn, som tar hand om frågor som just 
berör byarna, arbetstillfälle för byn. 
Tror att engagemanget bland byborna skulle bli större och att inte allt ska måsta ske ideellt. 
Lika lite som stan har den tiden, så är det lika för oss i byarna. 
När sedan Byanämnden tagit upp frågor som prioriterats, så tas kontakten med kommun och 
möte bokas. 
 
Vi och kanske fler byar skulle behöva en avlönad VAKTMÄSTARE som snabbt och enkelt 
kan ta hand om praktiska göromål. Som byarna själva kan lösa och då avlastar man också 
kommunen. 
 
Vi måste få igång våra ungdomar och barnfamiljer att jobba för sin by och det är också en 
fråga, hur gör vi? De kommer inte på möten, för de har fullt med annat. Hur når vi dem då, jo 
via Facebook, för där är många. Där har vi en stor nöt att knäcka. 
Idag har man andra sätt att umgås och ta till oss information, jo digitalt. 
Engagemang och ”morötter” ger effekt och varför inte GÖRA OM OCH GÖRA NYTT. 
 
Lämnade in ett medborgarförslag som tog två år att få svar på och det är inte rimligt. Den 
frågan kan vara ”död” för länge sedan eller så har man gett upp. 
 
Hoppas innerligt att denna fråga blir prioriterad inför kommande budget och att den ses som 
en utveckling och möjlighet till nytänk. 
 
____________ 
Kommunfullmäktige har 23 september 2019, § 229, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen 
för beredning. 
____________ 
Kultur, park och fritidsförvaltningen samt Landsbygdsutvecklarens yttrande på 
medborgarförslaget. 
 
I kommunens Översiktsplan ÖP2030 som antogs 2016 har man identifierat fem stycken 
landsbygdscentra som kommunen ser som strategiskt viktiga för att bevara och skapa 
förutsättningar för boende och arbete på landsbygden. Satsning på Landsbygdscentra är en del 
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av kommunens arbete för hållbar utveckling i hela kommunen. Med målet att öka 
befolkningen och kunna erbjuda service för medborgarna ska olika förutsättningar tas tillvara. 
Riktlinjer och förslag ska teckna en helhetsbild över respektive ort och ange långsiktiga 
riktningar för utveckling av landsbygden och dess centra. 
I dessa Landsbygdscentra har kommunen idag en viss service, och målet är att bibehålla 
denna service för medborgarnas trygghet. Det kommunala åtagandet är att det ska finnas god 
samhällsservice, såsom skola, vård och omsorg vilket finns till stor del i dessa områden, ett 
kommunalt vård- och omsorgsboende saknas i Jävre. En kommunalt avlönad vaktmästare hör 
inte idag till ett kommunalt åtagande utan kommunens många verksamheter jobbar med 
utgångspunkt i olika åtgärdsplaner och skötselplaner. 
 
Föreningar i byar 
Utöver idrottsföreningarnas anläggningar finns det allmänna anläggningar där någon förening 
i byn ansvarar för driften. Exempel på sådana anläggningar är badplatser, vandringsleder, 
byacentrum områden. Under -90 och -00 talet hade flera föreningar i byar anställda 
vaktmästare med lönebidrag. Deras arbetsuppgifter bestod mestadels av att ta hand om driften 
av föreningsanläggningar. På grund av förändrade statliga regler för lönebidragsanställningar 
under -00 talet förändrades förutsättningarna, vilket har medfört att mer arbete måste göras 
med ideella krafter i större utsträckning än tidigare. 
 
I många byar samlas representanter för de olika föreningar för en gemensam dialog om byns 
utveckling och om deras möjlighet till finansiering av de åtgärder som de beslutat om. 
Åtgärder som berör oftast de allmänna, gemensamma anläggningar, exempelvis badplatser. 
Det kommunala bidraget beviljas till upprustning och till driftkostnader riktade till speciella 
anläggningar. Det svåraste är, som medborgarförslaget tar upp, att någon ska sköta om den 
dagliga driften för de gemensamma anläggningar eller andra åtgärder som berör de 
gemensamma i byn. 
 
Kultur, park och fritids verksamhet i byarna 
Fastighetsförvaltningen har anställd personal som ansvarar för idrottsanläggningarna på 
dagtid och kultur, park och fritid i samarbete med föreningar ansvarar över tillsyn på 
kvällstid. 
 
Föreningsservice 
Föreningsservice, en ideell förening, har funnits sedan -90 talet och har till uppgift att utföra 
olika slags tjänster till föreningslivet, allt från kopiering, bokföring till vaktmästartjänster. De 
flesta tjänsterna utförs av personer med lönestöd. 
Om intresset i byarna finns kan Föreningsservice erbjuda tjänster som alternativ mot en rimlig 
kostnad för personal och uthyrning av utrustning, detta bör då samordnas med flera byar i 
visst område. Föreningsservice har utrustning för sådana uppdrag när de besitter anställda i en 
pool samt har utrustning och maskiner, traktorer, klippning, röjning m.m. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 9 juli 2020 
Endast en handfull kommuner använder sig av kommundelsnämnder, de vill säga nämnder 
som utgår från geografiska områden i kommunen. Göteborg har så sent som i november 2019 
beslutat avskaffa sina stadsdelsnämnder. Piteå har i likhet med de flesta kommuner delat upp 
nämndsansvaret på olika verksamhetsområden där nämnden har ansvar för hela den 
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geografiska kommunen. 
 
För samråd gällande utveckling på landsbygden finns det landsbygdspolitiska rådet med 
representanter för olika intresseorganisationer på landsbygden. 
 
Kommunledningsförvaltningen ser inte att landsbygdens utveckling skulle gynnas av 
specifika landsbygdsnämnder utan förordar fortfarande att nämnderna fördelas utifrån 
verksamhetsområden. 
 
Medborgarförslaget tar även upp att byarna skulle ha specifika vaktmästartjänster. Alla 
kommunala verksamheter har vaktmästartjänst. Inte heller dessa är dock geografiska utan 
utgår från behov där vaktmästeriet utför de arbeten som beställs av verksamheten. 
 
Med utgångspunkt i detta samt kultur och fritidsnämnden yttrande föreslår 
Kommunledningsförvaltningen att medborgarförslaget avslås. 
_________ 
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) avger följande yttrande. 
 
”De i översiktsplanen utpekade landsbygdscentra syftar till att behålla noder på landsbygden 
med kommunal service som kan serva området omkring. Jag tycker det är av största vikt att 
befolkningen och organisationer på landsbygden är med och samråder om utvecklingen både 
allmänt och i det egna närområdet. Jag tror dock inte kommundelsnämnder eller liknande är 
lösningen på detta. Vi måste hålla ihop Piteå som en kommun där alla verksamheter tar ansvar 
för utvecklingen i hela kommunen. 
 
Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.” 
 
Förslagsställaren lämnar synpunkter vid sammanträdet. 
  
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Håkan Johansson (M) och Majvor Sjölund (C): Bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 34 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 176 
 

Medborgarförslag - Grön hälsoväxling 
Diarienr 19KS497 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om grön hälsoväxling. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit rubricerat enligt ovan som yrkar följande: 
 
Detta förslag går i korthet ut på att personal har, om arbetet tillåter det möjlighet att använda 
upp till 30 min av sin arbetstid per dag till att manuellt ta sig till -och från arbetet. Detta kan 
exempelvis handla om att gå, springa, cykla eller åka inlines till sitt arbete. Denna tid skall 
vara utöver den ordinarie friskvårdstimmen. 
 
Dessutom anförs i medborgarförslaget: 
 
Få saker får vara oemotstridda i vårt samhälle idag, men att biltrafik är dåligt för vår miljö och 
att vardagsmotion är viktigt för vår hälsa är faktiskt två delar som man sällan hör någon 
argumentera emot. Därför tycker jag att Piteå kommun skall visa, framfötterna och införa vad 
jag kallar för en "grön hälsoväxling". Här ges människor en möjlighet att lämna bilen hemma 
och ändå inte tappa dyrbar tid med familjen och vännerna. Tyvärr väljer många idag att trots 
att de bor nära att ta bilen till sitt arbete för att antingen inte tappa tid på "flextiden" eller för 
att hinna hem till barnens aktiviteter och liknande. Forskningen visar att 30 min fysisk 
aktivitet per dag både minskar risken för hjärtkärl-sjukdomar, minskar den psykiska ohälsan 
och även gör oss mer effektiva då vi väl arbetar (regelbunden motion gör oss bättre på att 
planera, koncentrera oss, komma ihåg saker och ta till oss av information. Vi blir också bättre 
på att lösa krävande uppgifter). På detta sätt skulle arbetsgivaren få en effektivare arbetstagare 
och lägre sjukfrånvaro, samt att vår planet får en chans att överleva till våra barnbarns dagar. 
Miljömässigt vet vi också att kortare resor med en kall bil proportionellt förorenar miljön mer 
än längre resor. 
Friskare människor och en friskare planet= ALLA vinner! 
Här nedan har jag kopierat in adresser till bra underlag till detta förslag och som är källor till 
det jag skrivit i ovanstående text: 
 
- https://ki.se/forsknlng/fa-upp-pulsen-30-mlnuter-per-dag 
- https://www.1177.se/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/rorelse-ar-livsvikligt/ 
- https://www.naturochmiljo.fi/vad_vi_gor/miljo_och_livsstil/article-28656-9653-lamna-
bilen-hemma-ak-med-andra 
__________ 
 
Kommunfullmäktige har den 23 september 2019, § 228, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
__________ 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 19 december 2019 
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Sammanträdesprotokoll 35 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Medborgarförslaget om grön hälsoväxling är ur många synvinklar ett intressant förslag. Dels 
för att det stödjer Piteå kommuns mål att vara en hälsofrämjande arbetsgivare som 
uppmuntrar fysisk aktivitet och samtidigt minska bilkörandet som ur miljöhänsyn är viktigt 
för klimatet. 
 
Det som gör förslaget svårt att anta är att förmånen blir kopplad till var man bor i förhållande 
till arbetsplatsen, inte till anställningen i Piteå kommun. Att vi som arbetsgivare skulle 
erbjuda förmåner som inte alla anställda kan ta del av beroende på var man bor, är inte 
förenligt med att vara en attraktiv arbetsgivare. 
__________ 
 
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande: 
”Förslaget har en god grundtanke men förmåner kopplade till anställningen i Piteå kommun 
måste vara generella och inte beroende av vart man bor. Många av våra anställda bor så långt 
från arbetsplatsen att det inte är rimligt att t.ex. cykla till arbetet dagligen. Då är den 
friskvårdstimme som redan finns en bättre lösning, där den anställde själv kan disponera när 
och hur den ska tas ut. 
 
Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.” 
 
Yrkanden 
Johnny Åström (SJV) och Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesdatum  
2020-09-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 177 
 

Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av anmälningarna. 
 
Anmälda delgivningar 
 Slutdokument Revisionsrapport - Granskning av styrelsen och nämndernas hantering av delegation (dnr 

20KS283-1) 

 Revisionsrapport - Granskning av styrelsen och nämndernas hantering av delegation (dnr 20KS283-2) 

 KF § 68 Älvsbyns kommun 2020-06-15 Taxa för externa tjänster, uthyrningar mm inom räddningstjänsten 
Piteå - Älvsbyn (dnr 20KS292-7) 

 KF § 67 Älvbyns kommun 2020-06-15 Taxa för tillstånd och tillsyn enl Lag (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor samt taxa för tillsyn enl Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (dnr 20KS291-7) 

 Ny ledamot och ersättare (S) i Kommunfullmäktige, beslut från Länsstyrelsen (dnr 18KS602-33) 

 Årsstämmoprotokoll Norrbotniabanan 2020-06-02 samt årsredovisning (dnr 20KS1-20) 

 Revisionsrapport och ansvarsfrihet Samordningsförbundet Activus (dnr 20KS153-2) 

 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesdatum  
2020-09-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 178 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot (S) - Kommunfullmäktige 15 
oktober 2018 - 14 oktober 2022 
Diarienr 18KS602 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Ken Åmans (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Kommunfullmäktige. 
  
Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen att genom rösträkning utse ny ledamot i 
Kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Ken Åman (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktige. 
 
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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Sammanträdesdatum  
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Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 179 
 

Avsägelse av uppdrag som vice ordförande (S) - Barn- och 
utbildningsnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS605 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Ken Åmans (S) avsägelse från uppdraget som vice 
ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. 
  
Kommunfullmäktige utser Lena Jarblad (S) till vice ordförande i Barn- och 
utbildningsnämnden för resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Ken Åman (S) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Nominerar Lena Jarblad (S) till vice ordförande i Barn- och 
utbildningsnämnden för resterande del av mandatperioden. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesdatum  
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Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 180 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare (C) - Barn- och 
utbildningsnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS605 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Malin Isaksson Lidéns (C) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. 
  
Kommunfullmäktige utser Evelina Blom (C) till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden 
för resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Malin Isaksson Lidén (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 
  
Centerpartiet nominerar Evelina Blom (C) till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. 
  
  
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesdatum  
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Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 181 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot (S) - Samhällsbyggnadsnämnden 
2019-2022 
Diarienr 18KS604 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Frida Bloms (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
  
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle. 
 
Ärendebeskrivning 
Frida Blom (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
 
  

Page 40 of 113



Sammanträdesprotokoll 41 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 182 
 

Val av Nämndemän vid Luleå Tingsrätt 2020-2023 
Diarienr 19KS66 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Kjell Lundmans avsägelse från uppdraget som nämndeman 
vid Luleå Tingsrätt. 
 
Ärendebeskrivning 
Kjell Lundman har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid Luleå Tingsrätt. 
 
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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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 183 
 

Motion (C) - Fastigheterna Öjebyn 7:55 och Öjebyn 7:56 säljs till 
marknadsmässiga priser 
Diarienr 20KS368 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen Fastigheterna Öjebyn 7:55 och Öjebyn 7:56 säljs till 
marknadsmässiga priser, till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ersättare i Kommunfullmäktige Anton Li Nilsson (C) har lämnat in en motion om att 
Fastigheterna Öjebyn 7:55 och Öjebyn 7:56 säljs till marknadsmässiga priser. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion (C) - Fastigheterna Öjebyn 7:55 och Öjebyn 7:56 säljs till marknadsmässiga priser 
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Sammanträdesdatum  
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Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 184 
 

Medborgarförslag - Flytta biblioteket från Porsnässkolan till 
Swedbank/postens gamla lokaler 
Diarienr 20KS361 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget Flytta biblioteket från Porsnässkolan till 
Swedbank/postens gamla lokaler, till Kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att flytta biblioteket från Porsnässkolan till 
Swedbank/postens gamla lokaler. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beslut. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Följebrev Medborgarförslag - Flytta biblioteket från Porsnässkolan till Swedbank/postens 

gamla lokaler vid ICA Nära Norrfjärden 
 Flytta biblioteket från Porsnässkolan till Swedbank/postens gamla lokaler vid ICA Nära 

Norrfjärden 
 
  

Page 43 of 113



Sammanträdesprotokoll 44 (48) 
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§ 185 
 

Medborgarförslag - Bysten av Daniel Solander flyttas från sin 
nuvarande plats på Byxtorget till Rådhustorget 
Diarienr 20KS370 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget Bysten av Daniel Solander flyttas från 
sin nuvarande plats på Byxtorget till Rådhustorget, till Kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att bysten av Daniel Solander flyttas från sin 
nuvarande plats på Byxtorget till Rådhustorget. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beslut. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Bysten av Daniel Solander flyttas från sin nuvarande plats på Byxtorget 

till Rådhustorget 
 Medborgarförslag - Bysten av Daniel Solander flyttas från sin nuvarande plats på Byxtorget 

till Rådhustorget 
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§ 186 
 

Medborgarförslag - Namnförslag Strandvägen från Västra kajen till 
Hallgrensvägen 
Diarienr 20KS376 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget Namnförslag Strandvägen från Västra 
kajen till Hallgrensvägen, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om namnförslag Strandvägen från Västra kajen till 
Hallgrensvägen. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Namnförslag Strandvägen från Västra kajen till Hallgrensvägen 
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§ 187 
 

Medborgarförslag - Attraktiv miljö i Rosvik 
Diarienr 20KS392 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget Attraktiv miljö i Rosvik, till Barn- och 
utbildningsnämnden för beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om attraktiv miljö i Rosvik. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Attraktiv miljö i Rosvik 
 Medborgarförslag - Attraktiv miljö i Rosvik 
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§ 188 
 

Medborgarförslag - Hall för rullskridskor 
Diarienr 20KS398 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget Hall för rullskridskor, till Kultur- och 
fritidsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om en hall för rullskridskor. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Hall för rullskridskor 
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§ 189 
 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Piteå - en inhägnad där hunden 
kan springa fritt 
Diarienr 20KS409 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget Hundrastgård i Piteå - en inhägnad där 
hunden kan springa fritt, till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om hundrastgård i Piteå - en inhägnad där hunden kan 
springa fritt. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Hundrastgård i Piteå - en inhägnad där hunden kan springa fritt 
 Medborgarförslag - Hundrastgård i Piteå - en inhägnad där hunden kan springa fritt 
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